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ভ্রতিঃ 

আপনি সঙ্গীতজ্ঞ, 

স্থকঠ ও আমার রচিত 
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বিজ্ঞাগন। 

তাললয় জ্ঞানহীন, সুস্বর শুন্য অভাবুক জনের সঙ্গীত 
রচনায় গ্রারৃতি কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই উখিত হইতে পারে; 
কিন্তু কি করি বাল্যাবধি সঙ্গীত বিষয়ে দৃঢ় আনুরক্তি, তছি- 
যয়ে আলোচনাও তৎসঙ্গে সঙ্গীত রচন।-প্ররৃত্তির ফল স্বরূপ 
জীবনের অবকাশ সময়ের মধ্যে মধ্যে রচিত সঙ্গীতগুলি 
গ্রহ করিয়া অধুনা গ্রহ্থাকারে প্রকাশের বাসন। এতদূর 

বলবতী হইয়াছে যে, পুস্তক খানি জন সাধারণের ধিকার 
বা তীব্র কট।ক্ষপাতের লীলাস্থল হইবার সম্তাবত্ব। সত্বেও, 
উহ। প্রকাশ না করিয়। থাকিতে পারিলাম না। 

সাধক শ্রেষ্ঠ স্থুগ্রমিদধ সঙ্গীতজ্ঞ রামগ্রসাদ দেন, 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, মহার[জ] রামকৃষ্ণ, রাজা শিবচন্্র, 
সস্্রীত রমান্াদী দেওয়!ন মহাশয়, কবিবর দ্বাশরথি রায়, 
মধুরআ্রাবী সঙ্গীত রচয়িত| মধুসূদন কিন্নর, ভ।বুক গ্রবর 

গোবিন্দচক্্র অধিকারী, আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়স্ক 
নীলকণ, নারায়ণ দান, কাসঙ্কাল ফিকিরচাদ ফকির, মতিলাল 

রায় ও গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের রচিত সঙ্গী- 

তের সুর ও রাগ রাগিণী অনুমরণে এই অশস্ভীত রচিত 
হইয়ছে। 



গায়কগণের গাইবার স্থবিধা ও স্বর তাল সহজে 
বোধগম্য হইবার জনা যে মহাক্জনের যে গানের স্থরে ষে 

. অঙ্গাত রচনা করিয়াছি, তাহার নাম ও গানের প্রথমাংশ 
ক্ষেপে প্রতোক গানের শীর্ষভাগে লিখিয়াছি। 

রাগ রাগিণীর উৎপতি, পরিণয়, রম, খতু এবং কাল- 
তেদে যে রাগরাগিণী প্রসিদ্ধ তাহ। সংস্কৃত “সঙ্গীতদামোদর” 
পুশ্তক হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়। এই গ্রন্থের প্রথমেই প্রকাশ 
করিলাম। 

পরিশেষে মঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত অনুরাগী মহাশয়গণ 
সমীপে সানুনয় নিবেদন, গাহার! অবমর মত উল্লিখিত 
গ|ণের সুরের সঙ্গে মিলাইয়! এই অকিঞ্চিংকর গানগুলিন 
গাইলে বা অন্য কর্তৃক গাওয়াইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব। 

শ্রীরামজয় বাগছী। 

রাগ রাশিশীর উৎপতি, সংখ্যা, পরিণয় ও গাইবার 
থতু, কাল ও রম নির্ণয় সন্বন্ধে “ সঙ্গীত 
দ্বামে!দর' গ্রন্থের গ্রয়োজনীয় অংশ 

নকলের অনুবাদসহ নিনে 

গ্রকাশ কর গেল। 

যে ধ্বনি বিশেষ লোকের চিত্ব-রপ্ন করে, সামান্যতঃ 
তাহাকেই লোকে রাগ কহে। 
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শাস্ত্রে এই প্রকার কথিত আছে' যে, মহাদেবের 
পঞ্চ মুখ হইতে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটী 
এবং পার্বতীর মুখ হইতে বৃহন্নট অথবা] নট্নারায়ণ নাষে 
এব'টী নাকুল্য এই ছয়টী রাগের প্রথম উৎপত্তি হয়। 

কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত। মল্লার, মালব, শ্রাগ 
বসন্ত, হিলে।ল ও কর্ণাট এই ছয়টাকে রাগ বলিয়৷ উল্লেখ 
করিয়] গিয়াছেন। উক্ত ছয়টী রাগের গ্রত্যেকের ছয় ছয়টী 
করিয়৷ ভার্য্য। আরোপিত আছে। * বৃহদ্ধর্মপুরাণে ” কামদ, 
বসন্ত, মলল।র, বিভাম, গান্ধ।র ও দীপক এই ছয় রাগ, এবং 
প্রত্যেক রাগের ছয়চী করিয়! র!গিণী বাস্ত্রী। আবার এই 
ছয় রাগিণীর ছয়টী দাসী ও একটী রাগের এক একটীকিস্কর 
আছে; এমতও উল্লেখ আছে । তাহাদিগকে রাগিণী কহে। 
এই ছয় রাগ ছত্রিশচী রাগিশীর লহযোগে ষোড়শ শহজ 
উপরাগ এবৎ উপরাগিণীর জন্ম হইয়/ছিল। 

আবার গ্রায়কের এই সকল রাগের পরস্পর মিশ্রণে 

বহুবিধ আধুনিক রাগের স্থাষ্টি করিয়।ছেন। 
এ রাগ রাগিণীগুলি খত্বনুমারে গান করিতে পূর্বহ।দ্ি 

কাল বিচারের গ্রয়েজন হয় না। পরন্ত মতাত্তরে ভিন্ন ভিন্ন 

থতুতে এই লকল এবং অন্যবিধ রাগ রাগিণী ঘকলও গান 
করার বিধি নির্দিই হইয়াছে। 

কোন কোন লঙ্গীত গ্রন্থকর্তীর। সঙ্গীতে শৃঙ্গ|র, হাস্য, 
বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভতম, অদ্ভূত এবং করুণা এই অ- 
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বিণ রসের ব্যবহার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । পক্ষা- 

স্তরে কোন কোন গ্রন্থকার করুণ রসের অন্তর্গত শাস্তি 

রমকে অপর একগী পৃথক রম বলিয়! নববিধ রম ব্যবহার 
করেন, কিন্তু কেছ কেহ বলেন যে, শাস্তি একটী পৃথক রদ 
নহে, এটী করুণ] রমের অন্তর্গত । 

ভৈরবী, বিভা, আলাহিয়। গভৃতি রাগিণী সমুদরয়কে 
সঙ্গীত গ্রন্থকর্তার। এক্ষণে করুণ! রমের রাগ বলিয়। গান 
করিয়! থকেন। মিন্দুড়া, মালব, শঙ্কর|, পুরিয়] প্রভৃতি 
র।গ র!গিণী নমুহু বীর রসে প্রমিদ্ধ। 

কলিঙ্কড়া বা কালাহড়া পর।জিকা বা! পরজ। কেদার|, 
ললিত, খট গুভূতি শৃরঙ্গার রধের রাগিণী বলিয়৷ গ্রচলিত 
অ|ছে। 

সোহিনী এবং বাহার এই ছুইটাও শৃঙ্ব|র রসে ব্যবহৃত 
হুইয়। থাকে। ভৈরবী, কল্যাণ, ভূপালী, শ্য।ম, হান্ির, 
আড়ান।, সাহান। গ্রভৃতি হাস্য রসের অঙ্গ এবং উৎমব ও 
মঙ্গল কর্মে, গেয়। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত, এই 
চ|রিটী রমের নির্দই কোন রাগ রাগিণী এক্ষণে বড় 
তথা যায় না। 

ঝিঝিট, খান্বাবতী, ধ।নী, চিত্রা!গোরী প্রভৃতি কয়েকঠী 
টল্লার রাগিণী বলিয়। গ্রমিদ্ধ। 

লুমৃ, বারেণয়া, ইন্সি, পিলু প্রভৃতি কয়েকটী যাবনিক 
রাগও টগ্গার রাগের মধ্যে গণ্য । এই টগ্নার রাগগুলি নানা 



খতুতে নানা রসে পূর্বাছ!দি কাল নিয়ম পণ্রতা।গে গায়- 
কের! স্বেচ্ছ। মতে সর্ঝক্ষণেই গান করিতে পারেন । 

এই রাগ রাগিণীগুলির পক্ষে খত্বাদি নিয়ম কর্তবা নহে ॥ 

রাজাত্ঞ|য় ব| রঙ্গ-ভূমিতেও মক্ল সময় সকল গ্রক।র রাগ 

রাগিণী অবদে গান কর যাইতে পারে । রাজি দশ দণ্ডের 

পর রত সম্বন্ধীয় যে নকল রগ রাগিণী আছে, মে সকলও 
অব|ণে গেয় বটে। 

মুদ্াকরের প্রমাদ বশতঃ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল বর্ণ।শুদ্ধি 
ছিল, তাহা গ|য়ক ও পাঠক মহাশয়দিগের স্তববিধার্থে স্বহস্থে 

₹শোধন করিয়। দিলাম । 
গ্রন্থকার । 

রাগ রাগিণী, সময় ও খত্বদি নির্ণয় সঙ্গীতদ।মে[দর 
গ্রন্থে যতদুর পাওয়। গিয়াছে, তাহ। পাঠক 

গণের বিদিতার্থে নিন্সে পরদ- 
শিত হইল। 

রাগ_- .: যে র|গিণী--.: সময় খই রগ 
১ বেলাবেলী-- মধাহ_. বর্ধন) ০ 

মল র-- পুরবী-_ সায়াহু_- ১ এ 

কানাড়া-- এঁ ৮ 

মাধবী-- তরী রর 

কৌড়ী__ মধ্যাহু-- ১ 

(খ) 



রাগ- 

মালব-" 

বীর-রসস্” 

শ্রীরাগ-- 

ছিন্োল- 

যে রাগিণী-- 
কেদারিকা-- 

ধানশী-- 

মালশী-_ 
কামকেরী-- 

সিদ্ধুরী- 
৯ভরবী-- 

আসোয়ারী-_ 

শ্রীগান্বারী-- 

গুভগা1--- 

পৌরী-_ 
কেমারিক?-- 

বেলোয়ারী-_ 

বৈরাগী-- 

তুরি- 
পঞ্চমী-- 

ললিত _- 

পঠমঞ্জরী--- 

গুজ্জ্যরী-_ 
বিভা স-”৮ 

মাস্বুরী-- 
দীপিকা 

থেশকারী-- 

পাহিরা-. 

বড়ারী-- 

মারহট্রি-_ 

মধ্যাক্র-_ 
এ 

রম-- 

শৃক্গার-_ 

বীররস-্" 

করুণা-.. 

_ করুণা-_ 



র|গ -- 

কর্ণাট _ 

রাগ 

কামদ _ 
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কটী কথ।। 

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ীর লিখিত। 
মুকং্করোতিবাচালং পঙ্গুৎ লঙ্ঘয়তেশিরিমৃ। 

যকপা তমহৎ বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ূ ॥ 

সঙ্গীত পরম| যোগবিদ্যা। ভারতবর্ধে অনাদি কাল হইতে সম্গীতের 

আলোচন। হইতেছে । ছন্দো মাত্রঈ গে, বিশেষতঃ সামবেদ উদাত্তাদি স্বরে 

স্থান মুচ্ছনাদি বিভাগে গেষ | অন্য বেদেরও স্বর, বর্ণ, অক্ষর, এবং 

প্রয়োগ আদিমহ অর্থ জানিয়। মাত্র বিচ্ছেদে পাঠ করা কর্তব্য। 

যথা যযুর্বেদ ভাষ্যে-_-- 

“ আ্বরোবণেহুক্ষরোমাত্র[তৎপ্রয়োগোহর্থ এবচ। 

মন্ত্র-জিজ্ঞাস মানেন বেদিতন্যঃ পদে পদে ॥ % 
তথ! যেগি যাজ্ঞবন্ধ্যঃ১--- 

“ অবিদিত্বাত্ষঃ কুর্ধ্যাদ্যজনাধ্যাপনং জপমূৃ। 
হোম মন্তর্ভলদীন তম্যচাল্প ফল ভবেৎ ॥ ৮ 
অতএব বেদ পাঠ অনায়াসসাধ্য নহে। বেদগানের ব্রহ্গজ্ঞান লাভ 

মাত্র উদ্দেশ্য ৷ যে পর্য্যস্ত বেদে সুক্ষ ব্রহ্ধজ্ঞন নাজন্মে, সে পর্য)স্ত পুনঃ 
পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা বশিষ্টঃ--_ 

“চতুর্ববেদেষু যেবিপ্রঃ সুন্সনংব্রক্ম নবিন্দতি। 
তাবন্ভবতি সংসারে যাবদৃত্রন্স নবিন্দতি ॥” 
পরমাত্বাই জীবের উপাস্য। পুক্র বিভ্তাদি সকল হইতে পরমাস্মা 

প্রিয় । যথা শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪ কাঃ ২ ব্রাঃ--- 

« আত্মনমেবোপাসীত। তদেতৎপ্রেয়ঃ পুজাৎ 

গ্রেয়ে। বিভাৎ গ্রেয়েছন্যম্ম1ৎ ॥7 
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পিতা মাতার কাম'বশতঃ ব্রাঙ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ের ষে জন্ম হয়, তাহা 

প্রকৃত জন্ম নহে। বিধিবৎ বেদ পারগ আঁচার্ষা কক সাবিত্রী উপদেশ লাভ 

করিলে আর একটী জন্ম হয়, তাহাই ছিঙ্তত্ব, এবং তাহ। হইতেই অজরত্ব ও 

অমরত্ব লাভ করিতে পারে | অর্থাৎ সপ্ত বাাহছতি ন্যাসে ক্রক্ষভ্তান 

জন্মিলে জীবন্মুক্ত হয়া জন্ম মরণাদি রহিত অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা 2--. 

«“কামান্মাতা পিতাচৈনৎ ফদুৎ্পাদয়তেমিথঃ। 

সম্ভৃতিৎ তসাতাৎ বিদা[দাদেরনাব ভিজায়তে ॥ 

আমচার্ধাস্তপ্য যাৎ জাতি বিধিবদেদ পারগঃ। 

উত্পাদয়তি সাবিত্রা। সা সত্যাসা জরামর। ॥ ” 
ক্রমে ক্রয়ে আর্ধ্যদিগের সেই অমরত্প্রদ সাবিত্রী দীক্ষার মুল 

উদ্দেশ্য কেবল একট অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে । জ্ঞান নিধান খষি- 

দিগের পরিবর্জে নিরক্ষর জ্ঞাতি সন্তান উপনয়নের আচার্য গুরু-পদে অধি- 

চিত হইতে লাগিলেন । অতএব আধ্যদিগের সেই স্বমহ উদ্দেশ্য উপনয়ন 

স্কার ও বেদাধ।য়ন একটা ধর্মের খেলায় পর্য।বসিত হইয়াছে । ফলতঃ 

সেই সপ্ত ব্যাহ্নতির প্রাণার়ামষ্ট বৈদিক ষোগ। প্রাণীয়াম কেবল নাসিকা! 

ধত করিয়! মন্ত্র কটী পাঠ করিলেই সিদ্ধ হন্ন ন।। ভূঃ আদি সতা পর্যাস্ত সপ্ত 

ব্যাহ্ছতি উপধুঠপরি সপ্প লোক। এবং তাহাই সণ্ড ছন্দ অথবা সপ্ত স্বর। 

যথা! যোগি যাজ্জ বন্ধযঠ--- 

« ভূরাদ্যা শ্চৈব সত্যান্তাঃ অপ্তব্যাহৃতয় স্তযাঃ। 

লোকান্তএব সটগ্ততে উপর্ম্যপরি সংস্থিতাঃ॥৮ 
«“ তাএব সপ্ত ছন্দাংমি লোকাঃ সপ্ত গ্রন্থীর্তিতাঃ | * 

এই সপ্ত লোকের মধ্যে সপ্তম সত্যলোকই স্দশ্রেষ্ট, তাহাই 

সাধনার চরম । তাহার উদ্ধে আর কিছু নাই । যখ। যোগি যাজ্কবন্ধ্যঃ-__- 

“ প্রাপ্যতে চেপভোগ|রথৎ প্রাপানচ্যবতেপুনঃ। 
তৎদত্যৎ সপ্তমে।লোক স্তম্মাদুর্ঘ।ৎ নবিদযতে "” 
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সত্যেই ব্রহ্ষস্থান, যখ। বিষ্তধর্থোত্তরীয় প্রথম খণ্ডে 

“রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। 
তজোমপ্োন্িতহসত্যৎ সত্যমধ্যে স্থিতোহুচুতঃ ॥ ৮ 

তথা মোৌগি যাজ্ঞবন্বা:----- 

“ একোছি সোমমধ্যস্থোহম্থতৎ" জ্যোতিঃ স্বরূপকমূ। 

হৃদিস্থৎ সর্ব ভূতানাং চেতোদ্যোতয়তে হ্যসৌ ॥ ৮ 
তথ। ব্রাহ্মণ সর্বশ্থে হলামুধঃ-._ 

“ শানাদেবতাময়পর ব্রন্গমস্বরূপে। ভূরাদি সগ্তলোকান্ 
প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্ম।নৎ জ্যোতীরূপৎ সত্যাখাৎ 

লগ্তমৎ ব্রন্ধলোকৎ ব্রন্মস্থানৎ নীত্ব। স্বাতুন্যেব ত্রহ্ষণি ত্ুঙ্গা 
জ্যোতিষ। মহৈকীভ|বৎ করে[তীতি ॥ ৮ 

ইহার অর্থ ব্যাখ্যা কর। নিপ্রয়ে' জন । ভাবার্থ এই যে, সকল ভূতেই 

জ্যোতী রূপে ব্রন্ধ বিদ্যমান । হৃদয়স্থ দীপ-শিখাবৎ জীবাম্মকে প্রাণায়ামের 

দ্বারা ভূরাদি ছয় লোক উত্তীর্ণ করাইয়া মগ্ডম সত্যলে কে ব্রহ্গস্থানে একীভূত 
করাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য । 

সঙ্গীত যোগও প্রস্তাবিত প্রাণায়ামের প্রকারাপ্ভর মাত্র । নাদই 

(ধ্বনি ) সঙ্গীতের মূল । যথ। গান্ধপেরণ-__ 

" ব্রন্গ্রাসথস্থিতঃ মোহথ ক্রমাদৃদ্ধ পথে চরন্। 
নাভিহৃৎকঠ মুর্ঘ[স্য আবির্ভত ইতিধ্বনিঃ ॥ ৮ 

তথাহি ঃ 

“ নকারং প্রাণনামানৎ দকার মঘলং বিদুঃ। 

জাতঃগ্রাণাগ্রিসংযোগ[ত তেননাদংবিদুর্বধাঃ ॥৮ 
অতএব নাদ অখবা ধ্বনি নাভি, হৃদয়, ক, মৃদ্ধা' এবং মুখম্পর্শ 

করিয়া ক্রমে উদ্দে'গমন করিয়া থাকে । আর তাহা প্রণাগ্সি সংযোগে নির্বাহ 
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হয়। এই ধ্বনি আবার পুষ্ট অপুষ্ট এবং স্থল হুক্মাদিন্ূপে অকৃত্রিম এবং কৃত্রিম 

ছুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। যথা গান্ধবের্ব__-- 

পনাদোতিসুক্ষয্চাসুক্ষম পুশ্চাইঃপুশ্চ কৃত্রিমঃ। 
পঞ্ষস্থ(নাভিধ1ং ধরতে পঞ্চস্থান স্থিতঃ ক্রমাৎ ॥ ? 
প্রস্তাবিত ধ্বনি বীপাদি যন্ত্রে ও কণ্ঠে সমুখিত হইলে, তাহাকেই 

সঙ্গীত বলাযায়। সঙ্গীত ছুই প্রকার, ষথ! কত্রিম এবং অকৃত্রিম। এই 
নিমিত্ত বীণাও ছুই গ্লকার কথিত হইয়াথাকে। মনুষ্য কঃ উন্ভূত সঙ্গীতকে 
অকৃন্িম এবং তাহাকে সামগী বীণা, আর যন্ত্রোখিত সন্ীতকে কৃত্রিম ও 
তাহাকে দারবী বীণ। কহে । ষথ। £-__- 

“ সামগী দারবী বীণ! দ্বেবীণে গানজাতিযু।» 
তৎ্পরে সঙ্গীত শাস্ত্রে বীণার লক্ষণ কথিত হইয়াছে । যথা £-__. 

 দণ্তঃ শম্ত,ঃ উমাতন্ত্রী ককুত৫ঃ কমলাপতিঃ। 
ইন্দ্রশ্চপত্রিক। ক্রঙ্গাতুন্ৌ নাভিঃ অরস্বতী ॥ 
সর্ববদেব অয়ী বীণ| বীণেয়ৎ অর্ধ "মঙ্গলে। 
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি ভেগ স্বর্গাপ বগদে ॥ ১ 
দণ্ড মহাদেব, তন্্রী উমা, যাহাতে ভার নিবদ্ধ থাকে তাহাকে 

ককুভ কহে, সেই ককুভ বিষ স্বরূপ এবং পর্দ1 ইতর, নাভি সরস্বতী, আর 
্রন্ম তু ছয় । এই রূপ সর্দ্ঘদেবমরী বীণা সকল মঙ্গলের আকর। 
ইহার দ্বারা মুক্তি লাত হয়। তাহার পরে তত্ত্রে যে ষটচত্রের ব্যাখ]া 
আছে, তাহাও বেদ, ভুরাদি ছয় লোকের নামাপ্তরমাত্র | কুলকুু- 
লিনীকে ঘটচন্র ভেদ করিয়া বৈদিক সত্যলোকে লয় করাই ষ্ট্চক্র 
সাধনের ক্রম।' সঙ্গীতে শরীরস্থ সেই সপ্ত লোকের সপ্ত স্থানই অগ্ড গরের 
স্থান। স্বত্ব, রজঃ তমঃ, এবং বৈদিক ভুন্স, দীর্ঘ, প্রত, সন্গীতে দ্রুত, মধা, 
বিলস্থিত অথবা, উদ্দারা, মুদারা, তার! নামে তিন গ্রাম । আর প্রত্যেক গ্রামে 
সপ্ত স্বরসংঘুক্ত হইয়া এক বিংশতি মৃচ্ছ্ছনা নামে কখিত হইয়া থাকে। 
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সপ্ত ব্যান্তিও নাভি, ছদয় ও ললাট এই তিন স্থানে ত্রিবিধ 
প্রকারে সাধনীয় । নিশ্বাসই স্বর, ইহাতেই শ্রোদয় শাস্ত্রে অথি, সুধ্য ও চঞ্্র 

নাড়ীরূপে স্বরের বিভাগ লইরা কতই অন্তুত আলোচন! হইয়াছে। বৈদিক 
স্বরই রাগ । সেই জন্য অনস্তকাল হইতে আর) খষিরা বর্ণমালায় ভু, দীর্ঘ, 

প্লুত মাত্র ব্যবহার করিয়া আমিতেছেন । দেই বৈদিক গরই সঙ্গীতের 

রাগে পরিণত | সপ্তম নিষাদে (সত্যে ) লয় পাইলেই যোগের চরম সিদ্ধি 

হয় । অতএব সঙ্গীত ষে পরম! যোগবিদ্য। তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবান 

মহাদেব এবং নারদাদি খষিগণ সঙ্গীত যোগে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয্বাছেন। 

বঙ্গদেশে সংকীর্তন প্রবর্তক মহাত্মা চৈতন্যদেব জঙ্গীত যোগে বিশেষ 

অন্ুরক্ত ছিলেন! তাই সংকীর্ভনে তিনি অনেক সময় আত্মহার। হইতেন। 
সাধক প্রধান তুলসী দাস, কবির দাস * জ্ঞান দাস প্রভৃতি এবং বঙ্গের 
সাধক শ্রেষ্ঠ রামগ্রসাদ সেন এই সঙ্গীত বোগেই পরমামু্ডি লাভ 
করিয়াছেন । 

এ দেশে প্রাঈীন কাল হইতে বেদ-গানের সুবিধার জন্যই ভুঙ্গ 

দবীর্থাদি স্বর, ভাষার অস্থি মজ্জায় সংযুক্ত । কিন্ত বঙ্গ ভাষাযু সঙ্গীতের উপতি 

নাই বলিয়! হঙ্গ দীর্ধাদি শ্বরের কোন ল্য নাছ । বিদেশী ভাষায় তরঙ্গ 

দীর্খাদি স্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয় । বেদের একাক্ষর মন্ত্রে ও 

ছন্দ আছে। সেই ছন্দই সেই মন্ত্র গানের রাগ । ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় 

বেদ গানের কাঠিন্য দেখিয়। খষিরা কাব্য প্রণয়নে গ্রবৃদ্থ হইয়াছিলেন। 

গদ্য, পদ্য উভন্নবিধ কাব্যেই ছন্দ মাত্রা এবং যতি (লয় আছে )। শ্রোকের 

প্রবর্তক মহর্ষি বান্সীকি বেদাণুঞ্ রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া তাহাও 

গান করাইয়াছেন, এবং সে গান কিরূপ তাহাও বলিয়াছেন। ফলতঃ 

মৃহর্ষি বান্সীকির দৃষ্টাস্তে তাহার পর শ্লোকবদ্ধ কাব্য পুরাণ অসংখ্য প্রচার হই- 
রাহে, তৎ্সযুদায়েও ছন রসাধি আছে । অথচ গান করিবার পদ্ধতি, ক্রমে 

* কবিরকে অনেকে মুসলমান ফকির বলিয়া বিশ্বীস করেন 

(গ) 
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লোপপ্রার হইয়াছে । এখন কথক মহাশয়ের রুচিৎ ছুই একটা কবিতা গান 
করিয়া গ্রথালীমাত্র শ্থির রাখিয়াছেন। 

আধ্য সম্তানগণ ক্রমে যুগ মাহাত্ম্য আচারভ্রষ্ঠ হইতে লানিলেন। 

ঈশ্বর সাধন! যাহা! ত্রিবর্ণের কর্তব্য ছিল। তাহা বনবাসী খধিদিগের করণীয় 
মাত্র হয়া উঠিল । বিলাসের আ্োত বাড়িয়া চলিল। লোকে আর বেদগানে 

কিম্বা বেদের তাৎ্পধ্য সমন্বিত রামারণ মহাভ[রতাদি গানে পরিতৃপ্ত হয় 
না। যোগ প্রণালী নষ্ট প্রায় হুল, তাহ গীতায় চতুধ অধ্যায়ে ভগবান 

বলিয়াছেন---- 

“ ইম্ৎ বিবন্দতে যেগহ গ্রে।জবানহ মব্যয়মৃ। 

বিবন্বান মননেপ্রাহ মনু রক্ষ/কবেহ্রবীৎ ॥ 
এবং পরম্পর। প্র।গ্ত মিমং র।জধয়ে! বিদুঃ। 

সকালেনেহু মহতা যোগোন৪&: পরন্তপ ॥ ৮ 

অতএব সঙ্গীতও বঃবসায়ে পরিণত হইল । পণ্ডিতের! নিনিধ নাটক 

রচনা করিয়া সেই ব।বসায়ের সাহাধ্য করিতে লাগিলেন। তাহার বছু শহাব্জী 
অস্ত্ে মুসলমান কতৃক ভারত বিজিত হন । কিন্তু প্রক্কৃত সঙ্গীতের চচ্চা আখ্য 
ভূমি ভারতবর্ষ বতীত অন্য কোন দেশে ছিল না৷ । মুসলমান সম্.টগণ রণ 

পরিক্লান্ত চিন্তকে ভারতীয় স্মীতে শান্ত করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার! 
হস্ত গ্লেকের কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই উদ্যমশীল মোগল 

দিগের প্রাধান্য কালে হিন্দী এবং উদ্দ, ভাষায় সঙ্গীত রচন। আরম্ভ হইল। 
তানসেন প্রভৃতি হিন্দু গারকগণ ধর্মাগ্তর পরিগ্রহ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন 
করিতে লাগিলেন। তখন সঙ্গীত যে।গ, বিলাসিতার উপকরণ হইয়া উঠিলেও 
সঙ্গীতের অদ্ভুত শঞ্জি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কিন্বদস্তখ অদ্)াপি চলিয়! 
অসিতেছে। 

বাস্তবিক পক্ষে শতাববীর পর শতাব্দী গত হলেও আর বিজাতীস্ক 
ভাঁবে সঙ্গীতের ক্ুপাস্ঠর হইলেও ভক্তকবি তুলসীদাস প্রভৃতি তাহা! সাধনপথে 
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প্রয়োগ করিয়া রৃতার্থ হ্টয়াছিলেন। বলগদেশে কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিদ্যাপতি, 

চণ্তী দাস, গোবিন্দ দ্রাস প্রভৃতি বৈষ্ব কবিগণ, ভক্ভি-মার্গ মজীতকে সাধা- 

রণের উৎসাহকর কীর্তন গানের প্রণালীতে পরিণত করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য 

করিয়াছেন। তৎ পরে মহাত্বা রামগ্রসাদ ভত্ভির উত্স দ্বরূপ সরল ভাষায় 

সরল শ্বরে এবং দেওয়ান মহাশয় পেয়াল, গ্রুতপদ্ প্রভৃতি খাটি সুরে গান 

রন! দ্বারা বঙ্গ ভাষায় সঙ্গীতের জীবনাস করিয়। গিয়াছেন। ক্রমে হক 

ঠাকুর, রাম বন্থ, নৃসিংহ গ্রভৃতি হুরসিক কহিগণ, কবি, ঝুমর হাপ আখ- 

ডাষ্টর পথ স্ষ্টি করিয়া তাহার বিস্তর রূপান্তর করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্ত কবির দলের ভক্ত ছিলেন৷ দাশরথি রায়ও প্রথমে কবির দল হইতে 

অভ্যাস করি হিন্দী হুর ভাঙ্গিয়া বঙ্গভাষায় বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন । 

এই কালে কীর্তন গানকে অনা আকারে ভাঙ্গিয়া মধুস্থদন কাপ ঢপ কীর্ণনের 

কলেবর উন্নতি করিয়ান্েন। সাধক প্রধান মহারাজা! রামকুঞ্চ, কমলাকাশ্য 

ভট্রাচার্ধ্য এবং চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস হউতে শেষে নিধু বাবু, মদন মাষ্টার, 

গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি এই পরম সঙ্গীত পথের কেহ 
উন্নতি, কেহ ব৷ বিলামিচ্গার মশলা বাড়াতে ক্রটি করেন নাই । অতএব 

সঙ্গীত এখন অনেকেরই ধন্ম প্রবৃত্তি উদ্নতির স্থলে নিকষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেক্দক- 

হইয়া উঠিরাছে। 

প্রাণায়াম ইতগাদি যোগে মাধক কেবল আপনই পরমানন্দ লাভ 

করেন; আর সঙ্গীত যোগে সাধক, শ্রোতার শরীরম্থ ছয় স্থান অধি- 

কার করিয়া থাকেন। তাই ভক্ত সাধকের তানলয় বিশুদ্ধ মন্ধম্পশী গানে 

অতি পাষণ্ডও ক্ষণকালের জনা গলিম্ন। যায়। পক্ণান্তরে আবার কুৎসিত 

সঙ্গীতের আকর্ষণে অনেক সচ্চরির লোকও রিপু পরার়ণ হয়। সঙ্গীতে প্রকৃত 

ভক্ত, আত্ম বিস্বৃত হইয়াথাকেন। অনা যোগে আত্ম বিশ্বত হইতে সকলের 

শক্তিতে কূলায় না। ধর্ম সঙ্গীতের লয়, যদি কুটস্ছ চৈতন্যে লয়ে পরিণত হয়, 

তবে সাধকের আর অন্য যোগের প্রয়োজন কি? সেই জন্য সাধক প্রধান 

রামপ্রমাদের জঙ্গীত লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীন! লয়প্র;& হইবার বৃত্যান্ে 
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এখনও অনেকে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া খাকেন। মহারাজা রামকুষ্জের 
তাঁত হুরসাল অস্থিম সঙ্গীত, " আমার মন যদিরে তোলে, তবে বালির শধ্যায় 

কালীর নাম লইও কর্ণ-মুলে। " ইত্যাদি গান এখনও অনেক ভক্ত গাইতে 
গ।ইতে অশ্রু জলে প্লাবিত হয়েন। 

সঙ্গীত স্বরসাধন যোগ | আমরা সচরাচর যে কথ! বলিয়া থাকি, তাহা- 

তেও আবৃন্ধি কৌশল, ভ'ন ও স্বর চাতুর্না আছে । যেব্যক্তি পুর্ব জন্মার্জিত 

সাধন বলে দ্বতঃ সেই সর চাতুর্দা লাভ করেন, তাহার ভাষায় সকলেই 

মুগ্ধ হম়। প্রনিদ্ধ ফত্।সী মমাঈ, নেপোলিয়ানের লোক যুপ্ধকর কথায় শক্রও 

বশীভূণ্ত হইয়ান্তে। এখন ইউবোপীয় মহিলাগণ প্রণ- মুগ করিবার জন্য 

কথা কহিবার স্বর প্রণান্গী নিয়ম মত শিক্ষ। করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও কঃ 

"রের মুগকরী শক্তিতে বীরগণ আত্মহারা! হইয়। অবলীল! ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্ে 

প্রাপ্দন করিয়াথাকেন । মনুষ্য-ক$ কিন্ত যশ্বোখিত খরে বনের পশু পক্ষীও 

বশীভত হয়। শরে আদি প্রভৃতি ছর রস বিভাগ ক্রমে কাল ও মারা লক্ষ 

করিয়। আলোচনা করিতে পাদ্ধিলে জং বশীড়ত হইতে পারে । এই জনাই 

নাদ ব্রহ্ম রূপে কখিত হয়। আরচ্ছাদন কবিতে পারে বলিয়া বেদকে ছুদ 

বলে। বেদ যথা নিয়মে করিত হইলে বঞ্ার সর্ধযোগ ক্ষমতা জন্সিতে পারে 

কাল অনুমারে হুকণ্ঠ পশু পক্ষী দ্ররাস্তাৎ ভেক ববেও মানব হৃদয় আক 

হয়। ইভাতেই ছয়টি রাগ এক একটি জ%র স্বর হইতে অন্ুকৃত হইয়াছে 
বলিয়া! প্রসি্গ । যথা ময়ূরের কেকারব হইতে ষড়জ, কোকিল কুজন হইতে 

পম অথবা! বসন্গ রাগ ও কুক্ধুরের স্বর হইতে খাস্কাজ রাগ গঠিত হইয়াছে 
গর সঙ্ন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে, কিন্ত তাহা এই স্থানে শ্ববিধাজনহ 
ভয় না। 

ছঠখর বিষয় এই বে, এই সর্দভূত বশীকরণ এবং মুক্তির পর 

সাধন যেগ সঙ্গীত বি, এখন বিলাস লালসার উদ্দীপনার স্থান অধিকা 

কবিয়াছ্ে । ঈশ্বর লেক নিশি খযিরা যে সকল যোগ পদ্ধতি আবিষ্কী 
কবিরাদ্েন, তাভার মধ্যে ন্যামের থার। গুস্থন যোগও একতর উপায়। সে 
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স্তস্তনযোগ অভ্যাস জনা যোগীর। বিস্তর গ্রয়াস পাইয়াও কদাচিং সফল 
কাম হইতেন। কিন্তু সামান্য বাজীকরগণ অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশায় 
স্তস্তনযোগ সহঙ্গে শিক্ষা করিয়া দর্শকের নিকট বলিহারী লইতেছে। 

সেই রূপ পরম যোগ জঙ্গীতও এখন বাবসায়ী এবং বিলাসীর হাতে 

বিকত আকার ধারণ করিলেও তাহার পবিত্রতা নষ্ট হয় নাইঈ। 

মনু জামানা অর্থ এব অকিঞ্চিংকর সম্মান প্রত্যাশায় যেরূপ 

এ্রকাস্তিক চিত্তে, যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্রিনপাত করে, কিন্তু মায়ার 

প্রভাবে ঈশ্বর সাধনায় তাহার শতাংশ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হয় না! বাজী- 

করেরা যদি ঈগর সাধন উদ্দেশে স্তস্তনযোগ অত।াস করিত, তবে কদাচই 
কতকার্ধা হইত না। যোগ সন্বদ্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে, তাহ। এই 

স্থানে উল্লেখ যোগ্য । 

এক জন যোগীর একটি যুবা বয়স্ক চেলা ছিল, সে সর্ধ্বাই বিবাহের 

চিন্তা করিত। যোগী খেচরী মুদ্রা সাধন নিমিন্ত প্রত্যহ জিহুব। বদ্ধিতায়তনের 

প্রয়াস পাষ্টতেন। মুদ্বার উদ্দেশ্য এই যে, জিহ্বা পরিমিত বৃদ্ধি পাইলে 

তাহা! উপ্টাঈয়া ব্রহ্গরন্ধ, রোধ করিলে, সে সময় চিত্ত যাহাতে সমাহিত 

থাকে, মুদ্রা সাধনান্তেও ঠিক সেই তাবেই থাকিয়া যায়। কুটস্থ চৈতন্য 

হইতে পরমামুত বিন্দুক্ষরণে যোগীর জরা মৃত্যু আদির শঙ্কা থাকে না। 

ইহাকেই হুট যোগ বলে। কিন্তু চেলা তাহার উদ্দেশ্য কিছু না জানিলেও 

সে যোগীর দৃষ্টান্তে জিহ্বা বর্ধনের চেষ্টা করিত। দৈবাৎ এক দিন তাহার 

জিহ্বা পরিমাণ মত বৃদ্ধি পা্টয়া উন্টাইবামাত্র ব্রহ্গরন্ধ, পথ রুদ্ধ হইয়া 

সেনিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে । যোগী চেলাকে আপনার অসাধ্য যোগে কৃতকার্য 

দেখিয়া তাহাকে ভাগ্যবান বিবেচনায় স্থানাস্তরে চলিয়া যান । 

চেলা ষোগাবস্থায় বহু বং্সর অতিবাহিত করে, তাহার শরীরের 

উপর নানা লতা গুন্স জন্মে | কোন সময় এক জন রাজা মৃগয়া 

উপলক্ষে সেখানে গর প্রস্তাবিত কাণ্ড দেখিরা চমৎকৃত হুইলেন। তিনি 

যোনীর শরীরের উপরিস্থ গুল্ম লতাদি অপসারিত করিয়া বহুযত্ধে তাহার 
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সেঁব। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ কিছু আহার করাইবার চেষ্টা করিয়া 
দেখেন যে, তাহার জিহ্বা! উপ্টীইয়া আছে। অন্গুলী সংযোগে জিহব। সরল 
করিবাখান্র তাহার যোগভঙ্ক হইল । তখনই যোগীরূপী চেলা " বিবাহ দেও, 

বিবাহ দেও * বলিয়া উঠিল, এবং তাহার গুরু যোগী কোথায়, সে এ রূপে 

এখানে কেন ? ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল । রাজা আদ্যন্ত শুনিয়া আশ্চ- 

ধ্য।ক্বিত হইলেন । চেলার হট যোগে হট কারিতামাত্রই প্রকাশ পাইল। 

তএব যোগাভাস সিদ্ধ হইলেই ধার্মিক বা তাপস হর না । তবে 

ঈশ্বর উদ্দেশে ঘোগাভঢাসকারী, সাধারণ মনুষা হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবান 
শীকৃষ্ণ গীতায় * যোগঃ কর্মস্থ কৌশলৎ ' বলিয়াছেন। কর্মে পারদর্শী হইতে 

না পারিলেও করের কৌশল শিক্ষা অবশ্যই প্রশংসনীয় । পুর্বকালে বেদ 
পাঠ অথবা যোগসাধনে সকলেই যে কৃতকাধ্য হইতেন, এ কথা বলা যায় 
ন1। তবে ত্রিবর্ণেরই সেই পথ অবলম্বনের চেষ্টা ছিল। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ- 

গণ অননা মনে তাহা করিতেই বাঁধা ছিলেন। এখনও ইংরেজী শিধিবার 

জন্য সকলেই সন্তানদিগকে বিদালয়ে দিয়া খাঁকেন, কিন্ত শতকরা কয়জন 
শেষ পরীক্ষা পধ্যন্ত ঠিক থাকিতে পারেন ? ইহা আমরা সর্দঘ। প্রতাক্ষ করি- 

যাও যেমন সম্ভানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বীতশ্রদ্ধ হই না ৷ সেই রূপ ধর্ম 

সাধনায় কৃতকার্ধা হইব না বলিয়া সাঁধনপথে গমন করিতে বিরত হওয়াও 

কর্তব্য নহে । সিদ্ধি বহু জন্ম সাধ্য হইলেও এ জন্মে চেষ্টা না করিলে 

জন্মাস্তরে তাহা সহজ লভ্য হর ন।। 

বৈদিক ছন্দ এবং উদাত্বীদি স্বর ভাঙ্গিয়া গ্ুবপদ জঙ্গীতের 
আলোচনা আরম্ত হইয়াছিল । কালে তাহ! টপ্লায় পরিণত হইয়াছে। 
কাজেই সঙ্গীতের সেই অমুতময় ভাব এখন বিষে পরিণত প্রায় হইয়াছে । 

অতএব বেদ-গীয়ক পুজনীর় ধষি-সম্ভানদিগের যেরূপ ছুর্দীশী, তাহাতে আবার 

সঙ্গীত ষোগের চরমোতকর্ধ লাভ কর! বহু দিনের কথা । এরপ স্থলে 

ধর্ম সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধিতেও পরমোপকার আছে । তাহাতেই 
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ধ(টী অথবা মিশ্র রাগে যে প্রণালীতেই হউক ধর্ম সঙ্গীত গ্রপেতা মাত্রেই 
আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র । 

এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রস্তাবিত কারণেই কটি কথ! লিখিতে গিয়া! 
পথতভ্রান্ত প্রায় হইয়াছিলাম। দেশের বিশেষতঃ আর্ধ) জন্তানদিগের এখন 

এরূপ ছুর্গীতি উপস্থিত হইয়াছে যে, পরম ভাগবত জয়দেৰ গোস্বামী, বিদা- 

পতি প্রস্ততি মহাত্বাগণ সঙ্গীত চর্চার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, 
বর্তমান নব) শিক্ষত বুন্দের অনেকেই তাহ্।,ক হিজি।বজি বালয়া বিবেচনা 

করেন। কিন্তু তাহারা এ কখা ভাবেন না ষে, তাহার যেমন ১৫1২০ বৎসর 

অক্লান্ত পরিশ্রমে একটা ভাষায় অধিকার লাভ কারিয়ছেন, এখনও সঙ্গীতে 

যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়ম মত শিখিতে আজীবন খাটিলেও সুশিষ্ষা 

হয় কি না সন্দেহ । তবে কাল ধন্মানুমারে পতিতোদ্ধারক মহাত্মা চৈতন্যদেব 

কোন কোন শিক্ষত অন্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন চৈতন)দেব যদ্দি 

বর্তমান বর্ণ-শক্ষর উদ্ধারক বৈষ্ণব ধন্মের প্রবর্তক না হইতেন, তবে বুঝি 

তিনিও বন্তমান কালে শ্রদ্ধ! পাত্র হইতেন না| । যাহাহউক এখন চৈতনে।র 

প্রতি শ্রদ্ধা বিস্তারে বীভ্ন গানে অনেকেরই অনুরাগ দেখা যায়। কিন্ত 

ছুঃখেরবষয় এই যে, বন্ধভ।যায় সঙ্গীত প্রণেতা দাশরথি রায়, মরুহ্দেন কাগ 

প্রতি, বতমান শাক্ষত সমাজে মনুষ্যের মধ্যেই পরিগাণিত নহেন। বোধ 

হয় কালে তীহাদের মাহাস্বয এবং তাহাদের প্রতি বঙ্গ-সঙ্গীত প্রচার 

পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতার দিনও আসতে পারে । দুঃখের বিষয় এই যে, বেদগান 

রত আধর্ণাদগের দেশে আজ সঙ্গীতে 'অনাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পদ্ধতি এবং 

ইউরোপীয় গতের সংমিএণে এক প্রকার ব্ণ-সন্কর সঙ্গীতের বছল প্রচার 

আরমন্ত হইন্বাছে। ইহাঁতেও প্রকৃতক্ূপে রগ নাগিণীর মাহাত্ম্য এককালে 

লোপ পায় নাই। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে অনেক সাধক সন্য।সী প্রাচীন রাগ 

লয় যুক্ত ভজন গানে সাধনা করিয়৷ থাকেন | মুসলমানদিগের রাজত্ব 

লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কলাবৎ সঙ্গীতের চর্চা অনেক কমিয়াছে। 

এদেশে এখন সঙ্গীতের এণালী পরিবর্তিত হইলেও, কৃতবিদ্য সমাজের 
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মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত চর্চার মনোনিবেশ করিতেছেন; ইহা। সামান্য 
আহ্কাদের বিষয় নহে। অতএব " সঙ্গীত-কুনুম ” প্রণেতা নিতান্ত ছুঃমাহ- 

সিক কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কালে এই পুস্তকের সঙ্গীতও কৃতবিদ্য 

সমাজে গণনীয় হইতে পারে। সঙ্দীত-4সুম-প্রণেতা স্বয়ং প্রক্কৃত সঙ্গীত 

কলায় আভজ্ঞ না হহলেও অন্তান্ত মহাজনের পদাস্কহুনরণে দচন।য় 

ঈবশেষ পটুতা দেখাহষ্বাছেন। হহার লিখিত গানগাল পাঁড়য়! বড়ই প্রীত 
হহইয়াছি। বাগছী মহাশয় রাজসাহা জেলার একটা রত খক্ঠপ। তাহার 

স্বভাবজ কাবত৷ রচনা শাক্তর এবং .ভাধুকতার 1নদশন 'কাবতা-কুস্থম+ পুপ্তক 

কর্েক বসর পুব্ৰে প্রচারিত হহত্াছে। আবার এহ ' সঙ্গাতবুস্ম; প্রচারে 

তাহার পরমাভ।ক্ত এবং স্বদেশ প্রোমক্তার উত্কৃপ্ভ নিদশন ধেখাইয়াছেন। 

ইহার অনেক সঙ্গীতে গ্রথকার ষে আপনার হূদয় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, 

তাহ। তাহার পারাঁচত মাত্রে সহজেছ খুঁঝতে পাঁরবেন। কিঞ্ত তারা 

জাধারণের ভাণ্ড হইবে ন। খালয়। গ্রন্থের সঙ্গে প্রণেতার চিএ কিং পরিমাণে 

থাক আবশ্তক বোধে কটি কথ! বল। যাহুতেছে। 

গ্রন্থকার রাজসাহা জেলার অন্তর্গত গাঙ্গইল গ্রামে * ৮ মৃত্যুঞ্জয় 
বাগছীর ওরসে এবং জরছুর্থা দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে 

জন্মগ্রহণ করেন । অপোগও অবস্থায় মাতৃ বিয়োগে এবং দ্বদশ বসর 

বয়সে পিহহীন হহয়! ইনি বড়ই ছুস্তরে পড়িয়াছিলেন। দ্বাদশ ব্সরের 

বালক, সামান/ ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া বিদ)। শিক্ষা করিতে পারেন, 

পিতৃ ত্য একপ সম্পত্তি কিছু ছিল না। ভগবানের কৃপায় হনি নানা রেশে 

সে কালের প্রণালীতে বান্না লেখ! পড়া শিথিয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় 
পরলোক্গত গৌরহন্দর মিংহ উকিলের মুহরেরণিরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

* ইহার প্রাচীন লাম গঙ্গাগ্রাম । ইহা বারেন্র ব্রাহ্মণের একটা 

চীন সম।জ। কুল-শন্ত্র-দিপীকা-_- ২৫ শৃষ্টা। 
1 কবি ১১২ নম্বর গীতে সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় দ্ষাছেন। 
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মিংহ মহাশর রাজসাহী জজ আদালতে এক জন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। 

রামজয় বাবু আপমি অনটনের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত বলিয়া জীবিকার 

উন্নতিতে বিশেষ বত্ববান হইলেন । অল্প দিনেই সিংহ মহাশয় ক্রমে রাম- 
জয়ের কর্ম্ম কুশলতা, ন্যায়পরতা, এবং বিশ্বস্ত ব্যবহারে রামজয়কে আপনার 

পরিবারশ্থ বলিয়া/,গণ্য করিতে লাগিলেন । এই কর্্নোগলক্ষে রামজয়ের 

সহিত অনেক ক্ষুপ্র বৃহৎ জমিদারের পরিচয় হয়। তাহার কাধ্য পটুতাষ় 
ও সদাশয় ব্যবহারে অনেকেই তাহাকে মোক্তারী কার্ধ্য নিযুক্ত করেন। 
হুতরাং সেই মুহরেরগিরি রামজয়ের ভাগ্য পরিবর্তনের মূল সুত্র। প্রস্তাবিত 
প্রকারে মোক্তারী কার্ধো প্রসর বৃদ্ধি হইলে ইনি স্বাধীনভাবে মোক্তার 

কাধ্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন । 

ইনি নুদারুণ অধ্যবসায়ে আত্মোক্সতির চে& করিলেও ইহার 

শরীরে অভিমান॥ প্রবেশ করিতে পারে নাই । অনটনে শিক্ষার ছুবিধা 

না থাকিলেও, ভগবানের প্রদত্ত স্বাভাবিক কাবত্বশক্তি পাঠ্যাবস্থাতেই 

ক্ষর্তিলাভ করিয়াছিল, এবং চতুদ্দশ বৎসর বয়মে ইনি একখানি 

ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক ও কটি গান রচনা করিয়।ছিলেন, কিন্তু তাহা! 

মুদ্রিত হয় নাই। সংগপ্রতি নি আপনার উদারতা এবং ধশী দরিদ্র নির্ি- 

শেষে কাধ্য কুশলতা৷ এবং অমায়িক ব্যবহারে স্বকীয় ব্যবসায়ে স্বনাম বিখ্যাত 

হইয়াছেন | সম্ভোষের বিষয় এই যে, চঞ্চল কমলার কৃপা লাভেও 

ইনি আস্মবিস্থৃত হন নাই। ইনি আপনার পুর্নবাবস্থা ম্মরণ করিয়া সাধ্যমতে 

দরিদ্রের সহারতা, ধোত্রহীন পাঠাাঁর বিদ্যাশিক্ষা, এবং বিপন্থের বিপহদ্ধারে 

বধোচিত সাহাধঃ কদ্িখাকেন। ইহার আশ্রয়ে নিয়ত ১০।১২টী পাঠাথা 

তরণ পৌষণ, চিকিৎস| এবং বিদ্যাশিক্ষ। লাভ করিয়াথাকে। এই রূপে ইহার 

সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়া! হবখে জীবিকা নির্ব্বাহ করি- 

তেছে। সাধ্যমত দানে এবং আতিথ্যেও ইনি অনেক কৃতবিদ্য ধনীর 

ষ্টান্ত স্থল। 

(ঘ) 
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কবি বাল্যকাল হইতেই রহস্যপ্রিয়। তাহার বাল্য হাদয়ে ভীষণ 
ছঃখের ছায়া পতিত হইলেও ইনি অগ্নান বদনে সহা করিয়াছেন। অথচ 

কিছুতেই তাহার স্বাভাবিক প্ররহু্লতা তিরোহিত হইত না। ইহার সব্যঙ্গ 
গল্পে এবং কোতুকাবহ লোক চরিত্র ব্যাধ।ায় আবাল বৃদ্ধ যুদ্ধ হইয়াথাকেন। 
ইনি সামাজিক, ধর্শশ-সংক্রান্ত, সঙ্গীত, নাটক, খেলার বৈঠক, মকল কার্যেই 
হাদয়ের সহিত বোগ দিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্শ্ববলম্বী হইলেও কোনও 

শ্ 1₹5 ধর্্ মতের প্রাত ইঙ্থ।র বিদ্বেষ নাই | ধর্সংক্রোত্ত কিন্ত! 

ন।খ।জঁক উৎস হহতে কৌতুক্বহ নাটকাভনয় কিন্বা পাশাখেলায় ইনি 
যেমন উদ্যমশীল, আবার বিপন্নের বিপহুদ্ধ।রে, পীড়িতের তত্বাবধানে সেই 

রূপ হৃদয়ের €দ্যমে অগ্রগামী (৯/। এরূপ সর্বপ্রিয়তা অতি অল্প লোকের 

ভাগোই খটরাথাকে। অনেক সময়ে অর্থহীন দরিদ্র কৃষক এবং অনাথ 

বিধব। ইহার উদ্ারতায় বিন! ব)য়ে অথবা অক্স ব্যয়ে সুবিচার পাইয়াথাকে। 
০০৮০০ 

(১) বর্তমান কালে শ্বন বহনাদি কাধ্য অনেকেই ক্রেশ ও অপমান 
টনক বানয়। |খবখ্চেশা কাসর।থ কেন, কিন্ত এ কার্ধে রামজর বাবুর বিন্দ- 

মম), লগত মাহ ১২৮০ কি ৮১ বজাবের চেত্র মাষে বোয়া- 

লরা শগতীতে ভয়ঞ্ধর ওলাউঠার উপদ্রব উপশ্থিত হয় । একটা 

ভপলোকের সহোদর সেই ব্যাঁধতে পরলোকগত হইলে, বনু চেষ্টা- 

তেও সহ্অধক ক্রাঙ্গণের নিবাম স্থান বোয়ালিয়া শব বহনের 

লেক পাহণেন নাঃ চৈত্রের দুরস্ত রৌদ্রে, ভীষণ ওলাউঠার আতঙ্কে কেহই 
অনাত শ্মশানে যাইতে সম্মত হহলেন না। আমার ম্ময়ণ আছে ষে, 

রাঁমজর বাঝু, ুতের আত্মার এক জন এবং আমি মাএ ফ্রোশ।ধিক পথে সব 
শ্হয। (গন খোঁধ যে, শ্মশান-রাজ ডোম পর্য-সত প্রচণ্ড রৌদ্র ভয়ে পলায়ন 
কারয়াছে । এক গছ কাষ্টও পাই । শেষে রামজয় এবং আমাকেম্বহস্তে ঝুঠার 

ধরিয়। বাবল। বৃক্ষ চ্ছেদন ও বহুদূর হুইতে স্কন্ধে বহন করিয়া প্রভাত 
হইতে ৪ট। পর্ধ/ত্ত প্রচণ্ড রৌপ্রের মধ্যে শব দাহন করিতে হইয়াছিল । 



১1৪/৭ 

ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইনি আপনার বাল্য দারিজ্বোর বিভীষিকা সর্ধাদাই 
স্বরণ করিয়া চুঃখী এবং অসহায়ের সাহায্যে তৃণ্থ হইয়া! থাকেন। 

এই পুস্তকের গানগুলিতে কবি অনেকশ্থলে বিশেষ নৈপুণ্য এবং 
কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । অনেকগুলি গানই কবির হৃদয়ের গৃঢ়তম প্রদেশ 
হুইতে উৎপন্ন । তাহা সাধারণের সমানভাবে রূচিকর হইবে কি না বলিতে 
পারি না। কিন্ত তাহ] বলির! প্রকৃত গুণের অনাদর হয় না। 

কবি নিঃথার্থ জলাশয়াদি পূর্ত কার্ধ্যে বিশেষ উদ্যমশীল, তাহা 
উহার ৬১নং গানে যেমন প্রকাশিত আছে, সেইরূপ তিনি সবান্ধবহীন নিঃ- 
সম্পকাঁয় নেপালদিখী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি জলাশয় নির্মাণে 
গ্রামবাসীর জীবন রক্ষা! করিয়া কার্যেও দেখাইয়াছেন | মুখে অনেকে 
নীতিকথা বলিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু দৃষ্টাস্ত স্থলে কয় জন 

স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে পারেন ? কবি দশ মাস বয়সে মাতৃহীন হইয়া! জগম্মাতৃ 

স্বরূপা গে।-ছৃষ্ধেই পালিত হইয়াছেন, তাই ইহার অকপট মাতৃভক্তি গো- 
জাতির উপর সংক্রমিত হইয়াছে । ইহার বাড়ীতে যেরূপ আয়োজনে গো- 
সেবা হইয়াখাকে, তাহ! অনেক লক্ষপতিরও শিক্ষণীয় | তাহাঁতেই কবি 

গোজাতির দুঃখে হৃদয়ের মর্খ্ব বিদীর্ণ করিয়া ৬* নং গানে গাইয়াছেন। 
কবি, স্বয়ং বিষ্তু উপাসক হইলেও, আপনার বাড়ীতে শক্তি উপা- 

সনায় পরাজ্মুখ নহেন। তিনি যদিচ বৈষ্ণব ধর্মের সার,__ 'বরৎ বৃন্দাবনেরগ্যে 

শৃগালত্বং ব্রজাম্যহৎ নচবৈশেষিকীত মুক্তিৎ প্রার্থয়ামি কদাচন।- উপদেশ 
১০ নং গ্ানে-- * বরং ব্রজমাঝে উদ্ভিদ হইব” পদে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি 
৩৬ নং গানে হরিহরের অভেদত্ব আর ১*১ নং গানে কালী কৃ ষ্র একতা 

গ্রাইয়া ঘদয়ের প্রশস্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। তগ্ডিন্ন এই পুস্তকে শক্তি 

সঙ্গীতও অনেকগুলি আছে । কবি স্বয়ং প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন আচারের 

পক্ষপাতী, তাই জয়ের মর্মস্পর্শী ভাষায় সব্যন্গে ৬৩ নং হইতে ৬৬ নং 
গ্লান গাইয়! সমাজের হুঃখে এক চক্ষে হাসিয়াছেন, এক চক্ষে ক।দিয়াছেন। 

করুণ এবং হাস্য রসের বিপরীত সম্ুন্ধ; এই বিপরীত সম্বন্ধধুক্ত রসের একতা স্ক 
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অবতারণ! করা কবিত্বের বিশেষ পরিচায়ক | কবি, ৭৩ নং গামে নিরীহ গলু 

পৌকার হুঃখেও ব্যঙ্গের চক্ষে কাদিয়া পরম উপদেশ দিয়াছেন। ইনি নিয়ম 
মত সঙ্্ীত শিক্ষা করেন নাই, কাজেই নিভাজ রাগ রাগিণীর আলোচনা 

করিতে অবশ্যই অনুবিধ! হইয়াছে । তথাপি তীহাঁর স্বাভাবিক কবিত্বে 
গানগুলি উপাদেয় হইয়াছে । গানগুলি গাইবার ছুবিধার্থে রাগ রাগিণী ও 

তালের নাম ব্যতীত, সাধারণে প্রচলিত যে ষে গানের অনুকরণে কবির হৃদয় 

তন্ী বাজিয়াছিল, সেই সকল গানের প্রথম পাদ নিজকৃত গানের 

উপরে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বলিয়া সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পর্যাস্ত ক 

করুয়ন নিবৃত্তি হইবে। তাহার মধ্যে ৩৪ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ 
মহারাজ। রামকৃষ্ণের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেটা সাধক গ্রধান রামচন্্র 

ভট্টাচার্য্য বলিয়া এবং ৯২ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ সাধক প্রধান 

কমলাকান্তের বলিয়াছেন, তাহা আমর! তান্ত্রিক যোগী দ্বিজরাজ ভট্টাচার্যের 

নামের ভণিতায় শুনিয়াছি। 

আমি এক জন সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ, কাজেই গানগুলির রচনাকৌশল 
ব্যতীত তান লয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে সঙ্গীতান্ুরাগীর 
কণ্ঠে উহার ছুই চ।রিটি গান শুনিন্া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ 

কবি যে ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি করিয়াছেন ইহাতে সেই মোকদ্দমা 
সংক্রান্ত একটা গানও ন। দেখিয় ক্ুপ্ণ রহিলাম। কবি ষেরূপ সমাজের ছুঃখে 
দুর্গখত, তাহাতে আশ। করি ষে, সঙ্গীত কৃষ্থমের দ্বিতীয় সংস্করণে বর্তমান 

সর্দনাশকর মোকদ্দমা অনলের ছুঃখ শিখাবর্ত, কবির কে উদশীরিত 

হইতে দেখিব ইতি। 

চুটুড়া। 
শ্ীগিরিশ্চন্দ্র লাহিড়ী 

১৪ই ভাদ্র । ১৩০১। 



১)/ৎ 

€ অঙ্গীত-কুম্থম”-_ শ্রীযৃক্ত বাবু রামজয় বাগস্ী প্রশীত, মোঃ 
বোয়ালিয়া । রামজয় বাবু এক জন শ্নরসিক ভাস্ক কবি। ইষ্ঠীর " কবিত,- 
কুহুমই " তাহাব দীপ্যমান প্রমাণ। সমালোচ্য সঙ্গীত কুহ্ছমের গান গুলির 
ভাষার বেশ লালিত্য এবং পারিপাট্য আছে। অধিকাংশ গানই প্রেমোদ্দীপক 
এবং সাধক হৃদয়ের পরিচায়ক বটে। গ্রস্থকর্তী যে আধ্যধর্থে আস্থাবান, 
একজন হাদয়বান পুরুষ এবং ভগবদ্ প্রীতির বা প্লেমের যে যংকথঞ্চিৎ 

আভাস তাহাতে বিদ্যমান আছে, তাহা তীহার রচিত গানগুলি পড়িলেট 
বেশ বুনা যায়। অধিকাংশ গান* রামপ্রসাদ, দাশবথি প্রভাতি সাধকদ্িগের 

'মন্ুকরণে গীত হইয়াছে | পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিয়ে কয়েকটী 
গানাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং তাহাদের সহিত শাস্ত্র সামঞ্জস্যতা প্রসরট' 

বা কতদুর তাহাও দেখান যাইতেছে । পুস্তক খানিতে সমুদ্ায়ে ১১৪টী 
গান আছে। 

গান নং ৪। 

অস্তে তবাশ্রক্ব, জীব আত্মারয়, 
ওষধি মাঝারে কর তায় প্রেরণ । 

উহা দ্বারা পুনর্ভশ্মের সুচনা করা হঈয়াছে “ পঞ্চাগ্সি যে গতঃ জগ্ম- 

শ্রুতে + ত্তঞ্চাগ্সি অর্থাৎ আকাশ, পর্জন্য, বৃষ্টি, পৃথিবী, যোষিৎ *ত্যাদি 
পর্ধটায় ক্রমে মুত জীব পুনব্দার স্কুলদেহ লাভ করে, এই শ্রুতি বাক্য সমথিত 

হইয়াছে । 

গান নং ৫। 

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্বজ্ঞান, 
পাই যাহে সে নির্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব। 

তত্বজ্ঞান লাভ হচ্টলে উপাধিভেদে জীব শিব হয়া যায়, তখন 

অখণ্ড পরম পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই সত্বা উপলদ্ধি হয় না। অণাৎ'স 
আত্মতত্বমূসি শ্বেতকেতে৷ * ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য সমথিত হইয়াছে। 
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গান নং ১৪। 

(আহ।) কর্মফলে কর্মক্ষেত্রে আসিলাম, 

তায় দ্বিজ কুলে জন্ম লভিলাম। ইত্যাদি। 

গ্রাণীর মধ্যে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ, সেই মন্থষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ সর্ব 

শ্রেষ্ঠ; এতাদুশ বিশিষ্ট জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি ভগবদ্তত্ব বিদিত হইতে 

পারে, সেই সার্ণক জন্ম] । 'এতদহি জন্ম সাফল্যং ব্রাঙ্ষণস্য বিশেষতঃ; ইত্যাদি 

স্বৃতি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। 
গান নং ১৬৩। 

হায় কর্ম ভূমি, এ ভারত ভূমি, 
বাসে বাসব বাঞ্ছিত ইত্যাদি। 

পৃথিবীর সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে 
কি বিজ্ঞানে, কি শিক্গে সকল বিষয়েই শীর্ষ স্থানীয়, এই ভারতবর্ষ হতেই 
পরম্পরা ক্রমে অন্যান্য দেশে সে সমুদয় ক্রমে সম্প্রসারিত হয়,  স্বৎ ত্বৎ 

চরিত্রং শিক্ষেরথ পৃথিব্যাৎ সর্ধ্ব মানবাঃ » উত্যাদি স্থৃতি বাক্য প্রচ্তিপাদিত 

গান নং ৮২। 

হইতে প্রায় শেষ পর্্যত্ত। 

তাৎপর্ধ্য-- ভক্তি সহকারে কেবল ভগবানের নাম সাধনেই জীবের 
মুক্তি হইতে পারে । আর ভগবান ভিন্ন এ সংসারে জীপের পরম মিত্র কেহ 

নাই, কেন না সাংসারিক মিত্র সময়ে অমিঃও হষ্টতে পারে, অতএব আত্বো- 

দ্বার/র্ণে ঈদৃশ পরম মিত্রের উপাসনাই শ্রেয়ঃ। “ আত্মাত্যেবোপাসীৎ। 
প্রেয় পুত্রাৎ গ্রেয় বিত্তাৎ» ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের পর্য্যালোচনা করা হই- 
যাছে, সংঙ্গেপতঃ প্রথম হঈতে শেষ পর্য্যন্ত সমূদয় গানগুলি বিভাগ করিলে 
দেখা যায় ষে, তাহারা প্রধাতনঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা, 

কর্মকাণ্ডীয়, ভক্তি ব৷ জ্ঞান কা'ণীয় এবং কর্ম ও ভক্তি উভয় 
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কাণীয়। হৃতরাং কন্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই যুগপৎ; ইহা দ্বারা অনেকটা 

উপকৃত হইবেন এমন আশ! কর! ধায়। 
হিন্দুরঞ্জিকা, ১৪ই ভাপ্্র। ১৩*১। 

পারার (টি ওয়ার 

নঙ্গীতকুস্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত। 
* গানগুলির অধিকাংশ বড় হুললিত হইয়াছে। শীপ্রই ছাপাইতে 

দিবেন। যে সমস্ত গান প্রস্তুত করিয়াছেন, অতি নুদর হটয়াছে। ছুই 
একটী গান আমি তথায় থাকিলে আরও ভাল হওয়ার সম্ভব ছিল । যাহা” 

হউক সে জন্য কোন দোষ হয় নাই 2। 
শ্ীরোহিনীনন্দন সেন। 

জলপাইগুড়ি। 

আপনার গানগুলি বড়ই পরিপাটী হইয়াছে । আজ কাল আপনার 

রচিত গানই সর্বস্থলে গাইয়াধাকি, অন্য গান সমস্ত ভুলিয়া যাইবার মনত 

হইয়াছে। 

শ্রীকাশীমে হন চক্রবত্তী । 
অব্ধুত যোগী । 

নেপালদিশখ্বী। 

৬ মধুশদন কিন্নরের হুরাম্থকরণে আপনার রচিত মন্ীতগজির 

অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুঠিয়া রাজধানী ঝুলনের গান পাইয়। খুব প্রশংসা 

হইয়াছে এবং বিজয় কয়েকটাও গাওয়! হইয়াছিল । 

শ্রীতারণতৃফণ কিন্তরর । 
উলশী । 





সূচিপত্র । 
ষয়-- যে রচয়িতার সুরে-- গণের নম্বর । 

দেব স্ততি ও প্রার্থনা । 

সরদ্বতী-- 

-সরোজে বসতী । মতিল।ল রায় রা ৫০8 

গুরুদেব-_ 

[পতি ও মুগ্নল চরণে । গোবিন্দ অধিকারী  :** ১, পু, 4৯ 

গণেশ-- 

ই নিবেদন । দাশরধি রায় রা রর ৪ ১০ শু 

ুষয-- 

ণামহে। এ রঃ রর রঃ 7 ৫ 

শিব-_. 

হ শিব শঙ্কর। মধুস্থদন কিনার. *** রর ০ এ 

শক্তি ও দশ মহাবিদ]-রূপ। 

গত বন্দিনী। দশরথি রা রী 5 ক 

[রা তার নন্দনে। এ রর রঃ ০ 8: 

বিষুট ও দশাবতার রূপ। 
হরি হে দীনের প্রতি । মধুকাণ ... রর টা ডি “8 

এ সব তোমার চাতুরী। রামপ্রসাদ সেন নি সং শি ৯ 

স্থাপিত বিগ্রহের গ্রাতি। 

হরি আর কি ওপদ মেবিব। দাশরথি... রঃ এ... ৯১০9৩ 

দিনত অমনি হে চিস্তামণি। ও ... রর ৫”: 48 

দীনে কর দয়! দয়াময়। এ  **. ২ সতত ১২ 
করি মিনতী যছুপতি। এ রঃ ক ০৯৩ 

(৬) 



১৮ « 

বিষয়-- যে রচয়িতার স্বরে-- গানের নম্বর । 

এখন সদ! চিতে চিত্ত করি । দাশরখি রঃ 

শমন পলায়রে দুরে। এ 

পরিহরি পুণ্য পথ। প্র 

দেহিমে চরণ। কমলাকান্ত ভট্রাচধা 

তপ্রতি এ দীনের গ্রাতি। মধূকান 

হে গোশিন্দ পদারবিন্দ। এ 

চরণে ধরি। ঞঁ 

করুণ। করি দীনে। এর 

এ দীনে করুণা করি। এ 

এ এল আসন্ন সময়। এ 

বৃথা এ সংসার । এ 

আম।র হবে কি উপায় ।& রঃ 

হায়কি করিলাম। এ যী রি 

এবার এ ম।নব জনম । কাঙ্গাল ফকিরচাদ্দা ... 

ভবে আস। যাওয়া । এ 

দেও আমায় পদাশ্রয়। গেশিন্দ অধিকারী ... ক 

হুধাংশুবদনী। নীলকঞ ... 

গন্ভ।- 

তারগো! গ্গে । মধুকাণ ... 
মাত্র নদি। এ 

বম - 

আমায় নিতে নারিবে শমন। রামপ্রসাদ এ 
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১৮ 

১৯ 
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১//০ 

বিষয়-_ যে রচয়িতার স্বরে 

রূপ । 

রাধাকৃফণ-_- 

হেররে মানস মোর । রামচক্ত্র ভট্টাচার্য 

রূপ মনোহর । রাজ। শিবচন্ 

শ্যামশস্কর-- 

কিবা অপরূপ হেরি । গোবিন্দ অধিকারী 

আগমনী । 
উঠ গির্রাজ । মধুকাণ ... 
এলিকিঃআমার। এ 

তি. 

থাক গোমা। এ রঃ 

দ্রীনাবাসে দয়! বসে । কমলাকান্ত ব দেওয়ান মহাশয় 
বিজয়া-_ 

কয় কেঁদে গিরি মহিষী । মপুকাণ 

উম। বিনে এ ভুপনে । লোকা৷ ধোপা 
উক্তি প্রত্যুক্তি, বিষণ প্রাতি জয় বিজয়-_- 

তবে যাই শ্রীহরি। গোবিন্দ অধিকারী 

জয় সিজয় প্রতি খিষুঃ 

যারে তোরা ত্বরায় ধরায় । দাশরথি .., রঃ 

অন্রুরের ব্রজগোপী-- 
হে মুনিবর | মধুকান 8 

উদ্ধবের প্রতি ব্রজগে।পী-- 

কিব। আর দেখিবার । দাশরথি 

সথির প্রতিঃউষা-- 

কিরূপ হেরিল।'ম। গোবিন্দ অধিকারী রর 

গানের নম্বর । 

৩৪ 

৩৫ 

৩১ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৯ 

৪৯ 

৪২, 

৪8৩ 
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6৫ 

৪৬ 



২. 

বিষয়-- যে রচয়িতার স্থরে-- গানের নম্ঘর | 

ব্যাস সমীপে অরুন. 

মরিরে মরি । মতিরায় রর ৪৮ 

যুধিষ্ঠির প্রতি অর্জন 
শ্রীকূষ্ণের নারী সাথে । কনি 

শ্রীগৌরান্গের গৃহ ত্যাশে শচি-- 

নিশি শেষেরে | দ।শরথি 

প্রাকৃতিক । 

প্রভাত -- 

কি শোভ। পুরব গগনে । গোবিন্দ অধিক'ৰী 

পয়োধর--- 

কি দিয়ে গড়িল বিধি । মিধু বানুর আধ ধা 

নারী-- 

নারির মোহে ।?মধুকাণ যি 

রাজনৈতিক । 
ভারতেশ্বরী-. 

কর করুণা আর । রাজা রামমোহন রাধ 

লড রিপণ-- 

হেন রাজ প্রতিনিধি । কাঙ্গাল ফকিরচাদ 
ভারত ভূমি _ 

যার জন্কে ৷ মতিরায় 

বাণিজ্য” 

আর কত দিন। মনমোহন লহ ... 

ব্রাহ্ষণ-_ 

হেরে হায় হায় । দ্াশরথি 

ছক 58৬ 

৪৯১ 

৫১ 

৫৩ 

৫৫ 

৫ 

৫৭ 

৫৮ 

৫৬ 



২/৪ 

বিষয়-- যে রচয়িতার জুরে-- গানের নম্র | 
ধেনু- 

ধেনু ধনত নহে সামান্য । দাশরথি 

মহারাণী ভবানী-_- 

দিতে জলাশয় । গোবিন্দ অধিকারী 

বিদ্যাসাগর-- 

আজ বিশ্ব অন্ধকার ৷ দাশরথি 

অকাল বিবাহ-_. 

'এত ভারত নারির । নিধু বাবু আধ্ধা 

সিন্দুর-_ 
এত দিনে পসার । মতি রাঙ়্ 

অভরণ--. 

এবে ঘুচে গেছে জীক। গোপাল উড়ে " 
নব্য মভ্যতা-_ 

প্রণাম করি গো নব্য সভ্যতায় । অজ্ঞাত 

সভ্যতার ঘন্দব--- 

সভ্য কেবা এই কথা প্রসঙ্গে ৷ জ্ঞানদাস বিদ্যাপতি 

আধুনিক এ্তিহাদিক মত-_ 

যে দিন হইতে । গোবিন্দচক্জ্র রায় 
মনের প্রতি উপদেশ ও অন্ভাপাস্মক। | 

নব বর্ধোপলক্ষে-- 

নবীন বরষে । বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস 

নারিকেল তরু তুলনায় -- 

শিখরে মানসমম | রাজ। রামমোহন রায় 

ংসারাশ্রম-- 

ওরে ভাই ন! ভাবি সার । কাঙ্গাল ফকিরটাদ ... 

১ 

৬২. 
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৬৭ 
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২%০ 

বিষয়-- যে রচয়িতার স্বরে 
পাশা! রূপক-- 

ওরে মন একি দশা। এ ..* 

কপণ-_ 
করি কি নিরূপণ । গোবিন্দ অধিকারী 

গুটি পোকা-_ 

হয় না ভাল পোকা মেরে । রামপ্রসাদ 
উক্তি-_ 

হরি কি তাহারী মিলে। এ ... 
নাম নিলে কি তরে । মধুকাণ 

রথযাত্রা! উপলক্ষে-- 

দেখলেত রথ । এ 
ঝুলন্যাত্রা বিষয়ে-- 

কি শোভা বৃন্দাবনে। ভীঁ ... 

শ্বশানে শব,দাহ দর্শনে-- 

ভাব কি দেহের পরিপাম | এ ... 

লগ্ন দস্তোপলক্ষে--- 

বখারে এখন । মধুকাণ 

ভ্রান্ত মন তোর । এ 

বিবিধোপদেশ-.. 

হরি বল মন আমার । গোবিন্দ অধিকারী 

মন আমার হরি হরি বল। অজ্ঞাত 
সদ! মন ভাবরে । গোবিন্দ অধিকারী 

আমার মন মজরে। এ ... 
মনরে এইক্ষণ। শ্রী .. 

গানের নম্বর । 
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২৪/৭ 

বিষয়-- যে রচয়িতার স্থরে-_- গানের নম্বর। 

বল হরে কৃষ্ণ হরে । নারায়ণ দাস রঃ রর ৮৭ 

ভাব, নব-জলধর । এ .." 2 "** ৮৮ 

কি সাধে আর চাও বাঁচিতে। রামপ্রসাদ *** ১০, ৮৯ 

তেবে দেখ মন। এ * .*, 2 রা ৯৫ 

ওরে মন আর কি রসরম্ন শোভ। পায়। কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য ... ৯১ 
রাধা, রাধারমণ বিরাজে । দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য ... ্ ৯২ 
দিন গত তোর । মধূকাণ *** -** ৮৭০ ৯৩ 

করি কি বল। এ -** ্ রং 

আর কি আসে হুখবাসে। এ *** ৮০০ ৯৫ 

ভাবরে ভগবান। এ রঃ রর রা ১৬ 

দ্বিন গত তবুত। ঁ বং রঃ রি ৯৭ 

ডাক হরে কৃষঃ। এ বর নি রঃ ১৮ 

ভুলে রুলে শ্রাহরি সাধন। এ ,** '** ৯১ 
আমার হবে কি সে দিন। এ ১০৬ 

হ্যামাশ্তামে গ্রতেদ ভেবনা। এ ১০১ 

লয় শমনে । এ ৪? রী চা ১০২ 

এলোরে ওই । দাশরথি ্ মী ১৫৩৬ 

করি কি এখন। এ রর ৪ ৫ ১৪৪ 

দিন গত রত রলি। এ নী রর ১০৫ 

মন তোর গত দ্বিন। এ নর চর রর ১০৬ 

মন রে কুপথে রবি কত দিন। এ পু রা ১০৭ 

দিনত অভ্ত ডাক এ সময়। এ রঃ ও ১০৮ 

মজরে মন। এ ৪ রঃ নু ১০৯ 

কৃষে ভাক মন। নিধু বাবু আধধ। রঃ রর ১১০ 

দিনে দিনে দিন গত । এ রঃ পর ১১৪ 



৯1০ 

বিষয় যে রচায়তার স্থরে-- 

বিদায়। 

বিদায় হ'লাম বঙ্গ বাসী । লেক ধোপা ৰ্ 

চরম প্রার্থনা । ... 

আশীর্বাদ । 

গানের নন্ধর। 

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন বিশ্বাসের প্রতি আশীর্বাদ এবং প্রত্যুক্তি 

পরিশিগ। 
দেবি-স্ভতি। ৪০ নং গানের পুর্বের্ধ গেয় । রি 

মোকদ্দমার গান-্" 

দেখি যে সবাকার । গোবিন্দ অধিকারী টি 

কাঠালের গান-- 

কাঁঠালের গুণ ৷ মতিলাল রায় ... রি 

১১২ 

পৃষ্ঠা। 

১৩৩ 

১০৪ 

১০৫ 



সজীত-কুমুজ্ম । ২ 
--০)38(০---- | 

১নহ । 

রাগিণী বেহাগ । তাল টিমাতেতাল। । 
(তুমি হে জগত যন্ভ্রণাহারিণী ) জুড়ী। 

শ্বেত সরোজে বমতি, ভারতি হের মা মংগ্রতি, 

এ দীন প্রতি পন্মাননে। 

বিশদ বরণি, বানি, বন্দিশী ব্রিভূবনে | ১ 

তুমি যারে কর দয়া, প্রবাদ আছে পদ্ম।লয়।, 

তার পরে হয় নিদয়1, মোরে বাম দুজনে । ২ 

ম1! তব করুণা ফলে, নবে অমরতা লে, 

এ জীবন গেল বিফলে, অস্তে রেখো চরণে । ৩ 

বামন! ছিল অন্তরে, রলন1 মেবিবে তোরে, 
ভ্রান্ত রাম অর্থ তরে, ক্ষান্ত তব সাধনে । ৪ 

২নহ । 

রাগিণী বেহাগ । তাল জৎ। 

(যছুনাথ তোমার সখা রাখাল সকলে ) 
গুরুদেব ! প্রণতি ও যুগল চরণে । 

হে শরণ্য হও প্রশন্ন, এ বিপনন সম্ভানে । ১ 

অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, 

তণ্পদ হয় সৃগোচর, তব করুণা গুণে !* 



সঙ্গীতকুস্থম । 

দেখায়েছ মুক্তি পথে, ত্যজে তা ভ্রমি অপথে, 

দ্ডায়েছি মরণ পথে, তবু সে পথ দেখিনে | ৩ 
ভুরু-মধ্যে- বিদ্যমান, আজ্ঞা চক্রে তব স্থান, 

হেরে না রাম অজ্ঞান, দেখাও জ্ঞান নয়নে । ৪ 

৬নহ ॥ 

রাগিণী ললিত ঝিঝিট । তাল ঝাপতাল । 

(বলে গেলিনা বলেরে ভাই ভেবেছিলাম ) দাশরণী 
এই নিবেদন তোমার সদন, করিহে করি বদন । 

ওহে মদন নিধন হৃদি-নন্দন নিরঞ্জন | ১ 

গজের বদন গণপতি গণেশ স্থুল তনু, 

লন্মোদর লোহিতাঙ্গ দ্যুতি যিনি বাল-ভানু, 

অথবা অনল আভ। আখি রগ্জীন। ২ 

তুমি বেদের হৃদয় মণি, প্রণব স্বরূপ গণি, 
সাকারে ব্রি মুর্তি তব হৈল প্রকটন। 

তেই সে বেদ বিহিতনবে তোমারে আগে পুজে, 

লোহিতাঙ্গ বিধি-রূপঃ বিষুণ্ চারু চারি ভূজে, 

শিব রূপে বশদ শির জানে যোগি জন। ৩ 

আমার বিনাশ শন শাসন, ওহে বিদ্ব বিনাশন, 

ুচ1ও গমন আগমন এ তব ভবন। 

নিরত পাপে বিরত কর বিষয় বিষপানে, 

হর দুখ হর-শন্দন হেরন্ব হেররাম পানে, 

কপ করি করুণ। কণা কর বিতরণ । ৪ 

৫50 সস 
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৪নৎ | 

রাগিণী খান্বাজ। তাল একতালা । 

( তোমরা কেউ ঘুমাওন। ) দাশরথী। 
প্রণাম হে সহস্র কিরণ, কর ভ্রিতাপে আমারে তারণ, 

আসি কল্মক্ষেত্রে, ভ্রমি কল্মসূত্রে, 

পাই পুনঃ পুন জনম মরণ। ১ 

ও হে দিন পতি! শ্রুতি স্মৃতি কয়, 

তোমা হইতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়, 

অন্তে তবাশ্রয়, জীব আত্মারয়, 

ওষধি মাঝ।রে কর তায় প্রেরণ । ২ 

করদানে কর পালন সবার, অস্তে উগ্র তেজে এ বিশ্ব সংহার; 

হে ভ্িগুণাত্সক, ভ্রান্ত ভ্রমান্তক, 

- নরে করে তোমা জড় নির্ধারণ । ও 

আরোগ্য তুমি হর জীব ব্যাধি, 
বিনাশ রামের তাপ আধি বাধি, 

হরহে মিহীর, অবিদ্য। তিমির, করি কৃপা কর-কন। বিতরণ । ৪ 

৫নং । 

রাগিণী ঝাঝট। তাল ঠেক]। 

( দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকান। 

ছে শিব শঙ্কর সদাশিব, আর কত আমিব। 

কর্ম ক্রমে, কর্ণম-ভূমে। কর্ম প!শ কবে নাশিব। ১ 



সঙ্গীতকুস্থম | ০ 

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্ৃজ্ঞান, 

পাই যাহে সে নির্ব্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব | ২ 

গঙ্জেক্্র বদন, বিষু জুর্স্য, সতী সনাতনী, 
শিব সেবে পঞ্চমতে তন্ত্রে পথ পঞ্চায়তনী, 

নাশ দাসের ভ্রয গ্রপঞ্চ, একি ভ।বি যেন পঞ্চ, 

তার ভক্ত-হৃদি মঞ্চ, বিনাশী রাশি অশিব। ৩ 

ম্মর-বপু বিনাশিলে ওহে ত্রিপুরাস্তকারী, 

হরছে হর তনয়--ত্রিতাপ ব্রিতাপহারি, 

ছে মহাকাল কাল নিকটে, ভাকে রাম পড়ে শঙ্কটে, 

কবে জান্বুবীর তটে, মরে সে নীরে ভামিব। ৪ 

৬নহ। 

রাগিণী অহহৎু। তাল একতাল!। 

(গা তোল গা তোল বাধ ম! কুস্তল) দাশরথী । 

(এম) জগত বন্দিনী, নগেন্্র নক্দ্রিনী, যোগেক্দ্র ঘরণী, 

কালবারিণী। 

তুমি যেতে পিতৃ বাসে, (মাগো) দেখাও কৃতি বাসে, 

দশ মহাবিদ্যা রূপ আপনি । ১ 

হ'লে কালি তারা, বর। ভয় করা, অসি মুণ্ড ধর। অন্য পাণি, 

রূপ ধর ভোল। জায়ে, (মাগো) ভোলে ভোলা যায়ে, 

ষোড়শী শঙ্কর মন্মোহিনী । ২ 
হও ভুবন ঈশ্বরী, হে ত্রিপুরেশ্বরী, ভৈর্বী ভৈরব সিমন্তিনী । 
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নিজ, কঠ কাট হচ্্ে, ওুম৷ ছিলযন্তে 

হেরি হর ত্রস্তে, দেয় মেলানি, 

রূপে ভক্ত-হৃদি গলে, (যাগে।) মাতঙ্গী বগলে, 
ধুমাবতী পদ্মবন বামিনী। ৩ 

আমার বিষয় বাসনা, হর সবাসন।, বস্ন1 রমনা, সনাতনী । 

এই দ্বিজাধম রাম, ত্যজে তব নাম, 

বৃথ। অর্থ কাম, চ।য় জননি ! 

দ্রাসের নাশ এ দুণ্মতি, (মাগো) দেহ পর্দে মতী, 

হরম। তুর্গতি গতিদায়িনি | 8 
রস 0 তেরি 

৭নহু। 

রাগিণী ঝিঝিট খান্বাজ। তাল একতাল।। 

(ভেবে আকুল বস্থদেব ) দাশরপী। 

তার। তার নন্দনে। 

ত্বর] দীনে স্বগুণেঃ ভানুস্থৃত ভয়ে ম৷ অভয়ে, 

নৈলে তবস্্রতে বেঁধে লবে শমনে | ১ 

(আমার) হৃদয় বামন, ত্যজি রূপা মোনা, 

করি সবাসন।, ই৪ উপাসন1, হলোনা! 

কেন না, দেহে আছে খপু ছয়, (জননি) তার বাদী হয়, 

সজোরে বিজয় করেছে মনে । ২ 

দেহ হর-শক্তি, শক্তি দেহ মনে, 

মুক্তি মাতা ভক্তি দেহ অকিঞ্চনে। 



৬ সঙ্গীতকুস্ুম । 

করি জয়, পু চয়, রাম একাস্ত মানসে, 
( মাগো/) ভজিবে ভবেশে হর(যহোবেশে হর ললনে । 

৮নহ। 
রাগিণী বিভাম । তাল টিমে তেতালা। 

( শুন ম! জনম কথা ) মধুকাণ । 

হরি হে দীনের প্রতি, কপায় চাও সংগ্রতি, 
করি মিনতি । ই ই ই ই।১ 

মীন রূপে বেদে উদ্ধ!র, করেছ বিশ্ব মুলাধার, 
কুর্ম রূপে ধরার আধার, হ'লে শ্রীপতি। ২ 

একার্ণবে ধরা যবে নিমগ্না নীরে, 
উদ্ধার বরাহ রূপে এ ধরণীরে 

বধে ছিলে হিরণ্যাক্ষে, হিরণ্য কশিপু বক্ষে-_- 
বিদার ধরি কটাক্ষে, নমংহ মুরতী । ৩ 

জন্মিলে বামন রূপে অস্ত কেব। পায়, 

ইন্দ্র হবে বলি বণি ছলিলে ব্রপায়, 
ত। পরে ভূগুর বংশে, অবতীর্ণ হয়ে অহশে, 

বিনাশি ক্ষত্রিয় বংশে, রাখিলে ক্ষিতি | ৪ 

দমিলে দশ বদনে রামাবতারে, 

যে স্থধাময় রাম নাম ক'রে পাতকী তরে, 

ধরণী ধন্য তা পরে, হলধারী রাম ঘাপরে, 

বুদ্ধদেব অতঃপরে, বিরোধি শ্রুতি । € 



সঙ্গীতকুস্তম | 

ধণ্মস্থিতি হেতু হরি সন্ভোল গ্রাষে, 

হবে বিষ্ণু যশাস্থৃত সে কক্ষি নামে, 

মুক্ত অসি করি করে, নাশিবে শ্লেচ্ছ নিকরে, 

পামর রাম কিন্করে, কর নিষ্কৃতি । ৬ 

৯নহ ! 

রাগিণী জঙ্গল । তাল একতালা। 

(আম এ খেদে খেদ করি তার।) রামপ্রমাদ । 

(এমন) তোমারি চাতুরী । (কেশব) মনোহারি হে যুরারি। 

তৃমি কর কারে তত্বজ্ঞানী কারে করাও চুরি। ১ 
কারে কর জ্ঞানী ধনী মুর্খ বা ভিখার।। 

কর যোগি খষি মুনি কারে, কারে পাপাচারী। ২ 

কেউ ব! ব্যাভার কত্তে নারে আর্জত ধন তারী, 
কেউ সর্বস্ব দান করে দীনে হচ্ছে বনচ|রী। ও 

অবিদ্যা সে ছয় খপু হৃজন তোমারি, 

আমি তার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে অপথে ঘুরে মরি । ৪ 

(তুমি) স্থুমতী দিলে ন! দামে কি দোষ দাসেরি, 

তাই ভাগ্য দোষে মোহ বসে কন্ম পাশে ঘ্বুরি | ৫ 

স্বধামে, পতিত রাশে দয়। করি হরি, 

লয়ে জঠর যাতন। আর দিওনা ফিরি ফিরি । ৬ 



সঙ্গীতকুত্থম | 

স্কাপিত বিগ্রহের প্রতি । 
-০)28(০---- 

১০নহ ॥ 

রাগিণী খটভৈরবী। তাল একতালা । 

( ওরে নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি ) দাশরথী ॥ 

হরি, আর কি ওপদ সেবিব। 

আর কি সবতনে, তুলসী চন্দনে, ও রাঙ্ঈ। চরণে, 

পুজিতে পাইব । ১ 

আর কি কম্মফলে হইব ব্রণ, 

আর কি কল্ক্ষেত্রে করিব ভ্রমণ, 

আর কি নারায়ণ, প্রণব উচ্চ।রণ, 

করি তব শাম হৃদয়ে জপিব। ২ 

(আহ! ) কশ্যমফলে কল্মক্ষেত্রে আমিল।ম, 

তায় দ্বিজ কুলে জন্ম লভিলাম, 

হায় ! কম্ঞ ক্রমে পতিত হলাম, 

আর কিদ্িজ্ঞ কুলে জনম লভিব। ৩ 

( আর ) বাঞ্ছ। নর-জন্মে নাহি জনদ্দন, 

দয়ময় ! রামের এই নিবেদন, 
তীর্যগ. যোনি যেন হয় ন। ভ্রমণ, 

বরং ব্রজ মাঝে উদ্ভিদ হইব । ৪ 



সঙ্গীতকু্থম । ঘ/ 

১১নহ। 

রাগিণী খটভৈরবী। তাল একতালা। 

(যাতে ক্ষির সর হে গোকুলেশ্বর ) দ'শরণী । 

দিনত অমনি; হে চিন্তাঘণি, আমার গত হণলে। বৃথা কাজে। 

আমি দুরাশয়, নেবিলাম্ক বিষয়, বিষময় ওহে বিশ্বময়, 

কু নাভাবিলাম তোম। হৃদয় মাঝে । ১ 

পাপী বলে ধদি না কর উদ্ধার, 
পতিত পাবন নামে ওহে বিশ্বাধার, 

অযশ ঘে।ষিবে এ বিশ্ব মাঝার, 

অকলফ্কে কিছে কলঙ্ক সাজে | ২ 

যোগ সাধি.যার! অমল অন্তরে, 

যোগী খষি মুনি তত্বৃজ্ঞানী তরে) 
তায় কি মহীম1 £ মাহাত্ম মুরারে, 

তারিলে রামেরে চরণ রজে । ৩ 

১২নহ। 

র।ণিশী আলিয়।। তাল একতাল। । 

(রামের তুল্য পুত্র কেব। পায়) দাশরখী। 

দীনে, কর দয়া দয়াময়। 

আমি রঙ্গ রমময়, কুকাজে সময়, কাটালাম ভবে বৃথা বিশ্বময়, 
অন্তিম সময়, হরি গুণময়, শমনে যেন ন। লয়। ১ 

বিষয় বাসন] বিষম বিষময়, পরিহরি হরি সদ মনে লয়, 
ত্যজিতে ন৷ পারি তোমারি মায়ায়, দার! পুত্র বিভালয়। ২ 

(২) 



১০ সঙ্গীতকুস্থম। 

যোগীক্্র মুণীন্্র যে পদ না পায়, 
পাপী রাম চায় পাইতে সে পায়, ঃ 

না দেখি উপায়, যদি অকরুপায়, না তারহে রসময় । ও 

আক তী আসক 

১৩খ্লহ | 

রাগিণী ললিত ঝিবিট | তাল ঝাপতাল। 

(বলে গেলিনে বলেরে ভাই ) দ!শরথী। 
করি মিনতি যদুপতি ! জোড় করি যুগল পাণি। 

দিনেশ-স্থৃত-দুত ভয়ে রক্ষ হে রথাঙ্গ পাশি। ১ 

আসিয়া এ কল্ম-ভূমে ধন কল্ম তেয়াগিয়া, 

কল্ম গুণে ব্ধ হলাম তোম! ধনে ন। ভাবিয়া, 
নিকট হ'ল, ৪বিকট কাল, গ্রামিবে এখনি । ২ 

'হয়ে, পাপে রত, অবিরত, ক্রমে হ'লে। কাল গত, 

কুকাজে কাটি সতত, দিবম রজনী । 
হরি মম পাপ হরি, দ্াওছে বিমল জ্ঞান । 

নিশ্মল করি হৃদয় তাহে হও অবধিষ্ঠান, 
যেন হরি বলে মুখে স্থথে ত্যজি এ পরাণী। ৩ 

আমি শুনেছি হে বেদ পুরাণে, তাই আশ আছে পরাণে, 
হরি তোমার নাম স্মরণে, পাতকী প্রাণি, 

তরে হে অকাতরে সে স্থৃতগ্ তোয়া বৈতরণী, 
তারিতে তারে, ত্বরত হরি, দাও শ্রীচরণ তরণী। 

প্লামের বামন! লীমে সে অন্তিমে দেখি পা! দুখানি। ৪ 

বি 



সঙ্গীভকুস্থম | ১১ 

১৪নহ । 

* রাগিণী স্বরট মল্লার । তাল একতালা। 
(মণি এ ভয় মম মানসে ) দাশরী। 

এখন সদ! চিতে চিন্তা করি, কভু ম্মরিলাম ন। শ্রীহরি; 
বল কিসে পাব ত্রাণ, ওছে ভগবান, 

শমনে লইলে হরি । ১ 

আজন্ম অপশ্ম করেছি কেশব, অন্তর্যামী তুমি জানত সে সব, 

. জরীবণান্তে যাহে ভুঞ্জিব রৌরব, তার দামে তায় হরি ।২ 

(ওহে) কল্মক্ষেত্রে নাথ তুমিত আনিলে, 

সাক্ষী রূপে সদা হৃদয়ে আছিলে, 
কেন পাধূ কাজে প্রবৃত্তি না দিলে, 

দিলে আরো ষড় অরি, 

তারি অনুগত হয়ে পাপ মন, কুকাজে কুপথে করাল ভ্রমণ, 
র।ম দোষি শেষে বিচার কেমন, তবু ক্ষম পদেধরি। ৩ 

১৫নহ | 

রাগিণী বাগেশ্ী|।। তাল একতালা । 

(একি বিকার শঙ্করী ) দাশরথী। 

শমন পালায়, রে দুরে। 

সদ। ভাবলে ভব ভয় হারি মুরহরে | ১ 

জঠর যাতনায় হয়ে জ্বালাতন, 

ভেবে ছিলাম ভবে ভজিব সনাতন, 

হলেম বিম্মরণ (দীননাথ আমি) তন্নাম উচ্চারণ, 
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মজিয়া,মায় ঘোরে । ২ 

ওহে সরশিজাসন, ভ্রিতাপ নাশন, 

শমন শাসন হারিঃ 

মম তাপত্রয় হর (হরি হে) ওহে মুর হর; 
স্মরহর হৃদি বিহারি । 

গত প্রায় হরি এপাপ জীবন, অস্তে যেন মিলে জান্তবী জীবন, 

পাই বারানসী (দীননাথ অস্ত) পুণ্য বৃন্দাবন, 
কিন্ব। মথুরাপুরে । ৩ 

ওহে বট পত্র শায়ি, জীব-শিব ধ্যায়ী, শেষ-শিরামন বিহারি, 

মম কলুষ বিনাশ, (হরি হে কৃপায়) ওহে শ্রীনিবাস, 

হ্জন পালন সংহারি। 

জীবনান্ত কাল জানিয়! সংপ্রতি, 

চরণে পতিত চাঁও রাম প্রতি, 

মুর্তি যুগ যেন (হরি হে তব) অন্ত হয় স্মৃতি, 
নিরথি আ্বাখি পুরে । ৪ 

৬ ১৬০ 1 

রাগিশী ভয়রে1। তাল একতাল!। 

( দিন গত কিন্ত“নয় হে রাষ) দাশরথী | 
পরিহরি পুণ্য পথ ভরি আমার৪অপথে গতি সতত, । 

আমি জন্যান্তর হুককৃত”__ 

কর্ন ফলেপ্রদিজ কুলে জন্ম লয়ে; 

কণ্ম ক্রমে হই পতিত । ১ 



সঙ্গীতকুস্তুম | রে 

হায় কম্পন ভূষি, এ ভ:রত ভূমি, বাসে বাসব বাঞ্ছিত, 

যাতে থাকিতে নির্বাণ, মুল তত্বৃজ্ঞান, 

আমি অজ্ঞান মে।হিত। ২ 

ওহে দিননাথ মম দিন গত, 

দিনমণি-স্থত-দুত-ভয়ে ভীত,-_- 

চিত তবু তব পদে এ পতিত, 
নহিল কভূ পতিত। 

তোমার চরণ্ স্মরণ বিরুত, নিরত পাপে নিয়ত, 

রামের ভবে গতি বিধি, হর্ হর নিধি, 

ত্বান্ুজ ভীতি অচ্যত । ৩ 

১৭নহ | 

রাগিশী গৌরী বা পূরবী । তাল একতাল1। 
(শঙ্কর উরে কে বিহরে ) কমলাক্ান্ত। 

দেচি মে চরণ, দয়! করি হরি অন্তিমে । 

গত নিশি দিন, পাপে হয়ে লীন, 

করেছি হে হরি হৃদয় মলিন, 

তাই তব নাম স্মরণ বিহীন, 

দীন প্রতি বিধি বামে। ১ 

রাখ ভব ভয়ে হে পীতবাস, ধরি পায় হেরি শম্ন ত্রাস, 
শরণ মাগিছে চরণে দাস, 

তার রাম দিদাপমে। ২ 
০০ 
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১৮নহ। 

রাগিণী জয়জয়ভ্ভী | তাল টিমাতেতাল! । 

(দেখিলাম যত নারী বসে নীরে ) মধুকান । 
প্রতি এ দীনের প্রতি হরি। 

চাও হে চরণে ধরি, দোষ হেতু রোষ পরিহুরি । ১ 

অন্ত না পায় যোগীগণে, হে অনস্ত তব গুণে, 
তার হে ত্বরা স্বগুণে, এ পাষর নিগুণে, গিরিধারি | ২ 

হর নিধি হর বিধি যেপদ ধেয়ায়, 

যেপদ আসে বনবামে যোগী খষি ধায়, 

সে পদ পাইতে সাধ মনে, চক্র যেমন চায় বামনে, 
দুরাশ] পুরে কেমনে, তব কৃপা বিনে বংশীধারি। ৩ 

গঙ্গ| যে পতিত পাবনী জন্মে তব পায়, 
পতিত তারণে তবে পিতৃ গুণ পায়, 

নাম ধর পতিত পাবন, এ পতিতে কর পাবন, 

দিয়ে রামে যুগল চরণ, নিলাম শরণ চরণে মুরারি | ৪ 

১৯নহ । 
রাগিণী দেওশিরি । তাল টিমে তেতাল!। 

(আনত এমেছি মোরা রবাছত কও কারে ) মধুকান । 
হে গোবিন্দ পদার বিন্দ অন্তিমে দিও এ দীনে। 

তুমি গতি হীনের গতি, নিন্ভ।র এট গতিহীনে | ১ 
মজিয়ে দৎসার কারায়, মুগ্ধ হ'লাম পুত্র দারায়, 

ন1 ভাবি ভবেশ তোমায়, কি গতি হবে সে দিনে । ২ 



সঙ্গীতকুম্ম । ১৫ 

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু ভবনিন্ধু কিসে তরি; 
নাহি মে'সাধন বল, বিনা বল চরণ-তরী, 

পতিতে তারত সদাই, অজামিল জগাই মাধাঈ, 
তরিল পাতকী ছু ভাই, তরিবে সবাই তব গুণে। ৩ 

আজন্ম অধশ্মাচারে রত এ পাপি একাস্ত, 
বিরত সতত স্থধু ্মরিতে তোমায় শকান্ত ৷ 

রামের হ'ল দিনান্ত, নিকটে এল কৃতাস্ত, 
ত্রাণ করে। কমলাক্াস্ত, অরাান্তেঅভয় দানে । ৪ 

২০নহ । 

রাগিণী বিবিট। তাল একতাল। 

(আমার যে কেশব ) মধুকান। 

চরণে ধরি, তার দীনে মুরারি । 
তুমি নাতারিলে ভবে, বল কিমে তবে তরি । ১ 

যে পদে সোন। তরণী, বিনে এঁ চরণ তরণী, 

তরি কিসে বৈতরণী, অকুল হেরে ভেবে মরি । ২ 
পাপ ভারে অবসন ধরারে হেরি, 

অবতীর্ণ পুর্ণ রূপে ব্রজে শহরি। 

নাশি কেশী কৎসাস্্রে, হরিলে বস্ুপ।-ভারে, 

হরি পাপ এ পামরে, তার তনু॥&পাপে ভারি । ৩ 

গোপালগণে বুন্দাবনে, বিষ জল পানে, 

মরিলে, বাচাউলে প্রাণে? চাই তাদের পানে, 
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বিষয় বিষ পানে মরি, 

বাঁচাও রামষে বৎশিধারী, 

ছুন্মতি রাখাল তোমারি, ভাকে যে শমনে ভরি । ৪ 

২১নৎ । 

রাগিশী ভৈরবী । তাল একতালা । 

(আয় রে গোপাল আয় কে।লে) মধুকাণ। 

করুণা করি দীনে, তার হে হরি দুর্দিনে । 

আমি মন্দ মতি রতি মতি নাই চরণে, 

কর গতি দয় দানে । ১ 

পাপে তন্ু-তরী ভারি ভব জীবনে, 
অবশ্য ডুবিবে ভয়ে ভাবি জীবনে, 

ছে ভব কাগু।রি তার, পদ-তরী দানে, 
ভব রঙ্গ সঙ্গ দিনে ।২ 

শ্ুতি স্মৃতি তন্ত্র অন্ত পায় ন। পুরাণে 

পুরাণ পুরুষ তব তত্ব কে জানে, 

ব!মন। রসন। রামের জাবনান্ত দিনে, 

কৃষ্ণ বলে ত্যজে প্রাণে । ৩ 

২২নং | 
রাগিণী বেছাগ । তাল আড়া। 

এ দীনে করুণা করি, তার হে হরি দয়াময় । 

না ঘুচিল পা1পমতি সং্গ্ররতি শমনে যে লয় ॥'১ 
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প্রবল ইন্দ্রিয়-গ্রাম, অপথে লয় অবিরাম, 
ক্মরিতে তোযার নাম, কভু না হয় মনে উদ্দয় ॥ ২ 

পুর্বব-রুত-কন্ম-ফলে, জনমি মানব কুলে, 
' ক্সহিলাম তোমায় ভুলে; বিফলে হারালেম সময় । 

কর্ভে তব উপাসন।, আমিয়ে কুচিস্ত৷ নান, 
মনো মাঝে দেয় হানা, একি বিড়ম্বনা হায়! ৩ 
কিসে তরিব ব্রিভঙ্গ, ন। করিলাম সাধু সঙ্গ, 

না শুনি তব প্রনঙ্গ, তবু পাপাঙ্গ গতি চায়। 
হর মম পাপ মাতি, তব পদে দেহ যতি, 
তবেত রাম দুর্তি, চরমে মুকতি পায়। ৪ 

২৬ন্হ | 

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ । তাল টিম্না তেতাল।। 

(রাজ নন্দিনী পড়িল ধর|য় ওম] তোণ। 

ধর আয় ধর আয় ) মধুকান । 

ওই এল আসন্ন সময়, গতি দাও আমায় দয়াময় । 

বিভ, পুত্র, জায়ার মায়!য় ভুলে না ভ!বিলাম তোমায় । ১ 
দছে কলুষ কৃশানু, ভ্রিতাপে তাপিত তনু, 

কৃপণ করে বাঁচাও কানু, ভানু-স্থ ভয়ে আমায় । ২. 

কঠোর জটর বামে পেয়ে যাতন।, 
ভেবেছিলাম ভবে হরি করিব সাধন], 

কুক্ষণে পড়ে ভূতলে, সে সক কথ! গেলাম ভুলে, 

মজিলাম মোহের ছলে, মুগ্ধ হয়ে তব মায়ায় । ও 

(৩) 

4৬ 
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 দাসে$দিলে না ম্থমতিহে জগৎ পতি, 
তাই এ পতিত-চিত ধায় পাপ প্রতি, 

হৃদয়ে করে বসতি, তুমিত দিলে ছুশ্শ্তি, 
তাইতে রামের এ দুর্গতি, অস্তে গতি পায় যেন পায়। ৪ 

জরা (ডি থর 

৬ 

২৪নহ। 
রাগিণী ঝিঝিট । তাল মগ্যমান। 

( ধর্ম অবতার রাখিল কি ধশ্ম তার, গুরু-মার। 
বিদ ছে তোমার ) মধ্ুকাণ । 

রথ এ সংসার, স্থধুই সহসার, 
সার কেবল সেই সারাৎ সার । ১ 

দারা পুত্র বিত্ত অসার, তায়তো হবে না মুসার, 
সার ভ্রমে মেবিলাম অসার, 

যে স্থজল বিশ্ব সংসার, 
ভুলে রুলাম সেউ[সারাৎসার, 
ন। চিনিলাম কি সার অসার । ২ 

শৈশবে শিক্ষার তরে শ্রিক্ষক তাড়না; (হার) 
যৌবনে জীবিকা হেতু বিবিধ লাঞ্ছনা, ( হরি) 

পুরে না ধন-আশা তৃষায়, রজ্জুবদ্ধ যেন নানায়, 
শাকট বাহী বলিবর্দ প্রায়, খাটিতেছি তনু ক্ষীণে, 

শান্তি হীন প্রতিক্ষণে, কভুত দেখিনে স্থুখ সার। ৩ 

রিপু-বশে মন আমার, ধায় যে কুপথে, (হরি ) 

দে অপথ পরিহুরি, যায় না স্থপথে, ( হরি) 
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মদ শতাুমন করী, জ্ঞানাস্কুশ নাই কি করি, 
তারে বাধ্য কেমনে করি, 

দীনবন্ধু দীন দয়াময়, চরণে মতি দাও আমায়, 
অন্তে রামে করিতে নিস্তার | ৪ 

চি 

২৫নহ | 

রাণিণী পরজ বাহার । তাল টিমাতেতালা । 
( গঙ্গাতে কি পায়) মধুকান। 

আমার হবে কি উপায় । (হায়) সে অসময়, হে রসময়, 
তুমি না তারিলে দীন, নাহি ভ্র/ণ পায়.। ১ 

কামাদি রিপু অধীন, পাপে রত জন দিন, . 
ভজন সাধন হীন, না ভাবিহতোমায়। ২ 

শৈশবে শিশুর সঙ্গে খেলা প্রসঙ্গে, 

যৌবন হইল গত, কুরস রঙ্গে, (এ এ) 
এই চরমে পরম পদ; ভুলিয়া ভাবি সম্পদ. 

না তাবি ভাবী বিপদ, হরি পদ হ্থায়। ৩ 

পতিত পাবন নাম ধরেছ পতিত উদ্ধারী, 
তার এ পতিত জনে হে গিরিধারি, 

সাধনে সাধকগণে, তরে যে মে নিজ গুণে; 

তার এ পাপী নিগুণে, স্বগুণে কৃপায় । ৪ 

অসার সংসার করেছি সার ওহে সারাৎসার, 

না বুঝে সার ভ্রমে অসার ভেবেছি হে সার, 
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হরি একবার করি দয়, ভর হে সংসার মায়া, 

আস্তে দিয়া পদ ছায়া, রামে রেখে পায় । ৫ 

২৬নহ | 
র!গিণী ঝিঝিট । তাল ঠেকা। 

(দেখিলাম তোমার জননী জনক আছে) মধুকান। 

সায় কি করিলাম ভবে আমি, ভোগি পাপ রাশী। 

গুরু দত্ত পরমার্থ ত্যজে অর্থ ভাল বামি। ১ 

ব্যর্থ আত্ম-স্্আশে, এ জীবন কটি প্রবাসে, 

এখন চিন্ত শ্রানিবাসে,$ত্বরা হয়ে মীর্থবাসী। ২ 
অৃধম্ম আচরি কত অভ্ভন-আশে অসার ধন, 

অন্তর নিশ্মল বিনা হয় না হরির চরণ সাধন, 

তাই বলি বিষয়-বামন1, ত্যজে তার উপাসনা, 

কররে ঘন রমনা, যদি হও মুক্তি প্রয়ামী | ও 

হে কৃষ্ণ করুণ। করি ক্ষমা কর এ কিন্কুরে, 

যবে আীবনান্ত হবে, সপোনা শমন করে, 

বেদ-পুরাণে করি শ্রবণ, তৃমিত পতিত-পাবন, 
রাম পতিতে কর তারণ, জটরে যেন না৷ আসি। ৪ 

*এনহ । 

বাউলের স্থর । 
(এই কিসে আধ; স্থান আর্ষা সম্ভান ) কাঃ ফ2 

( অমর ) এব পু এর যান্স জনম বা যায় । 
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আমি কি করিতে কি করিলাম, 

(মোহে মজে) (হরি) না মজিলাম তব পায়। ১ 

যখন জঠরে ছিলাম, কণ্টে কত কাদিলাম, 

ভবে এসে ভজিব্ বলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, 

পড়ে ভূমি-তলে, গেলাম ভুলে 

( পুর্ঝ্ ) কর্মাফলে হায়রে হায় । ২ 

বাল্য বিগত খেলায়, বিলাসে যৌবন যায়, 

জরায় গ্রাসিল তনু এবছর দশায়। 

এই চরমে পরমপদ হায় রে হারালেম হেলায় । ৩ 

আমার না দেখি উদ্ধার ওহে তব কর্ণধার, 

দুত্তর ভব-সাগরে, নিস্তার এইবার । 

রি কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, অস্তে রামে রেখো পায়। ৪ 

২৮শহ | 

, বাউলের স্থুর । 

(মানুষ বড় কিমে ভাবি তিন বেল1) কাঃ ফঃ 

ভবে আসা যাওয়। হল. এক সমান । 

আমি ধর উদ্দেশে ভবে এলাম, 

(ভায়রে) কলেম না তার সন্ধান । ১ 

_ কত কীট পতঙ্গ পশু পাখী 

হয়ে এলাম গেলাম কব বা কি, (ভাব্ন।) 

শেষে মানুষ বেশে; ভবে এলে, 
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আমার দ্বুচিল না পণ্ডর জ্ঞান। ২ 
পশু আহারে বিহারে মত, তারা না বুঝে পরম তত্ব, 

€ হায়রে ) আমার পশুর সনে পভেদ নাইতো, 

(তবু) করি মানুষ ব'লে অভিমান । ৩ 
হায় কি করিলাম বলে; 

অতি কাতরে রাম কেঁদে বলে, (হায়রে ) 
ওহে দীনবন্ধু এ দীন ম'লে, 

(শেষের দেই ) কনো ছুঙ্দিনে দীনে রণ । € 

২৯নহ । 

রাগিণী আলেয়।। তাল আড়খেমট।। 

(যেওন। প্রেয়সী তাজিয়ে আমায় ) জুড়ী । 

দেও আমায়, পদাশ্রয়, ওহে শ্যাম বরণ। 

আজি ভবলীল! আমার ভল .সন্বরণ। ১ 
এ ভব কাস্তারে, স্ধু) ভেবেছি কান্তারে, 

হেম কান তাবে, করি বিতরণ । ২ 

কিস্তু কশ্ম ক্রমে, জড় কর্ণ ভমে 

হরি তব নামে, দেইনি কখন । ৩ 
হে অখিল পতি, রাম খল প্রতি, 

চেয়ে ভবে গতি, কর নিবারণ ! ৪ 
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৬৩০লহ ॥ 

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল একভালা ॥ 

(ম৷ সুর ধুনী জগত জননী শঙ্কর মৌলিনী 
বানিসী সঙ্গে) নীলকণঠ । 

সৃধাৎশু-বদনী, সরোজ নয়নী, . 
কমল বামিনি, ধন দায়িনি । 

এ ভব মাঝারে, দীন কি রাজারে, 

তুমি হের যারে, সেই হয় মানী। ১ 

হে চঞ্চলা যারে না করি ছল.না, 

কর দয়া দৃষ্টি,;শ্রীহরি ললনা, 
কি অভাব তার, এ বিশ্বে বলনা, : 

(সে) অসাধ্য সাধন, কন্দে জনশি | * 

তব দৃষ্টি যায় সে হয় দৃষ্টি হীন, 
হেরেনারে দ্বারে দাড়াইলে দ্বীন, 

অর্থি-আর্তনাদে রয় উদাসীন, 
শ্রুতিমুলে লীন, হয় সে ধ্বনি । ৩ 

তব ক্লপাহীনে কেহ না"স্ুধায়, 
বখ। জন্ম তার এই বস্ুুধায়, 

উদরাম-আশে ধনি-পাশে ধায়, 

(ওসে) ক্ষুধানলে জ্বলে, দিন যামিনী ! ৪ 
দিন খাটি খাই, পালি পরিজন, 
নশ্বর এশ্বধ্যে নাহি গ্রয়োজন, 
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চায় ম৷ চরমে রাম অভাজন, 

যেন হয় স্মরণ, চরণ দুখানি। ৫ 

০১০ 

৩১নহ। 

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ । তাল তেওট। 

(দাড়াও হরি এল প্যারী) মধুকান। 

তার গো গঙ্গে স্থরধুনি । 

কলুষ নাশিনী শ্তু-শির বাসিনি। ১. 
স্থর শৈবলিনি, শিব সিমস্তিনি, 

_. শতি গ্রদায়িনি, কাল বারিণি। ২ 

জীবে.উদ্ধারিতে এলে ধরণী, এ পতিত জীবে হর ঘরণি, 
তার দয় করে, শমন কিন্কুরে, 

ছোয়না যেন করে, পাপ পরণী। ৩ 

তব তীরে বাস তব নীরে স্্ান, 

করি যেন গঙ্গে, তব জল পান, 

অন্তে তব জলে, পাপ দেহ গলে, 

ওপদ' কমলে, সাধ জননি। ৪ 

রিপু-বশে কত করেছি ম। পাপ, 

কূপ! করি নাশ তনয়ের তাপ, 

পুশ্যবান তরে, নিজ ভাগ্য জোরে, 
পতিত রামেরে, তার তারিনি ! € 

গত টে পথ 
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রাগেণী মঙ্গল বিভ!ম। তাল তেওট । 

(৩১ গানের সুরে ) 

মান্ুরনাদ! যা হয় বিধি। 
করম। করুণ] করি, চরণে সার্ধি। ১ 

পণপী আমি বটে, আমি তব তটে, 

ন।মে কলঙ্ক যে ঘটে, ন| তার ষদি। ২ 

ধুই পাপ ধুলি তুলি লও কোলে, 

ক্ষমা করিস্রতে এ অস্ত কালে, 

খেল! দেখিব!রে, পাঠাওন! ফিরে, 
পার করি আশারে। ভব জলধি। ৩ 

এলাম তব তীরে, পুরাণে শুনি, 

তার পতিতেরে), পতিত পাবনি; 

রামত পতিত, পাপী বাক্যাতীত, 

হ'লেম চরণে পতিত, আজ অবধি । ৪ 
সম 

৬ 

৩)৩)জহ, ! 

র!গিণী জঙ্গলা । তাল একতা।লা। 

( কাজ হারাঃলম কালের বসে) রামপ্রসাদ । 

আম।য় নিতে নারিবে শশন। 

আমি ষুগল রূপে সঁপেছি মন। ১ 

তাঁরল মে অজামিল, জগাই মাধাই পাপী দু-জন। 

উর নাম স্মরণে, আমি কেনে, তরিব না হয়ে অভাজল। ২ 

(৪ ) 
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পতিত পদে পতিত বলে পক্লোণ করিবেন পতিত পাবন ॥ 

জলে, অনলে, ভূধরে; বিষে করি-করে, 

রক্ষা! করে তি।র নিলে শরণ । ৩ 

রামের ঘরে বিরাজ করেন) সহ রাধ। রাধারমণ । 

তার চরণ অম্বত পানে হয়েছে কলুষ মোচন 1 

৩৪লহ । 

র!শিণী বেহাগ । তাল আড়া। 

( ঘন ঘন ঘটাচ্ছট। স্থির দামিনী কামিনী 

কামাস্ত উরে) রাজ। রামকৃষ্ণ । 
হেররে মানম মোর বারিদ্ বরণে, বিহরে কদন্য মুলে। 

বামে বৃকভানু বালা যেন রে বিজলী খেলে । ১ 

মুনি-ভ্রন-মনো-হরণ, ধিনি রক্তাম্থুজ চরণ, 

নখরে শশাঙ্ক কিরণ, (হেরি) চকোরে জ্রমরে ভোলে 1 ২ 

শিরে শোভে শিখি-পাখা, ললাটে তিলক রেখা, 

মুখ পুর্ণচন্ট্র লেখা, শোভে অলকায়, 

অধরে অরুণ ভাতি, কুন্দ যিনি দন্ত পঁতি, 

চিকুর পয়োদ কাতি পুষ্ঠোপরে চারু দোলে । ৩ 

বন-মাল। দোলে গলে, পদান্ক হাদ কমলে, 

পীতধড়। কটিমুলে, তড়িত গ্রভায় । 
শ্বতনস শোভিত তনু, কমল করে বিনোদ বেণু, 

'কুগুল দ্যুতি কশানু* দোলে, শ্ুচতি যুগ .মূলে। ৪ 



সঙ্গীতকুত্ম । ২৭ 

পদ্কজ দল নয়ন, শোভে বন্কিম বয়ান, 

মতত করে ধেয়ন যোগী নকলে । 

রামের বাসনা মনে, যবে লইবে শমনে, 
যেন হৃদি পল্মাষনে, হেরি মুরতি মুগলে। ৫ 

রাগিণী খান্বাজ। তাল একতালা। 

(নীল বরণী, নবীন রমণী, নাগিনী জড়িত 

জট] বিভুষণী ) রাজা শিবচক্রর | 

কূপ মনোহর, যিনি শশধর, বদন সুন্দর আখি ইন্দীব্র, 

নব জলধর, শ্যাম কলেবর, অরে মোহন মুরলী বাজে । 

লোহিত চরণ স্থলপদ্মবলি, 

মধু-আশে আমি পড়ে তায় আল, 

ভেররে মানস হয়ে কুতুহলী, 

যোগি-হদে যাহ। সদা বিরাজে । ১ 

কটিতটে শোভে পীত বসন, 

নীরদে বিজলী যেন দরশন, 

শোভে ম্থবদনে বিশদ দশন, 

শিখি-পাখা-চুড়া শীর্ষে সাজে । ২ 

গোলোক বাসিনী নারি-শিরোমণি, 

নীল।ম্বরী বিজলী বরণী, ব্রজে বৃকভানু নন্দিনী 
জগত বন্দিলী বামে নিরাজে। ৩ 



সঙ্গীতকুস্রম | 

জিনি শত দল, শ্রবণে কুগুল: 

অতি নিরমল, করে ঝলমল্, 

ভাব রাম হরি মনোমল, 

ওরূপ যুগল হৃদয় মাঝে । ৪ 
৮০0280৯- 

৬৬লহ । 

রাশিণী হান্বির । তাল কা ওয়ালশ । 
(দেখ টা হে শ্ীহরি) 

কিবা অপরুপ চেরি, ভ্রিপুলারি- লৎশি-ধারী, 
রাজে এক দেভ ধরি | ১ 

আধ রজত অ!ভ!, আপ পঞে।দ-বিভা, 

মরি মরি কিবা শোভ।, যোগিজন্-মনো ভারী । ২ 
এক পদ ধবজ ব্জু অন্কুশে অন্ধিত, 

অনা পদ রক্ত-কোঁক্নদ-'বলাঞ্ছিত, 

আধ বালান্বর সাজে, আধে পীতপড়াছ্ছুরাজে, 

হাড় মালা পুস্পঅন্দে, উরস শোভিছে মরি । ৩ 

ভমরু দক্ষিণ করে সব শে।ভে বাঁশী, 
দুলু ছুলু এক আখি, আন অক্ষে ভাসি, 
আধ কঠে বিষ জ্বলে, আধে মণি উজলে, 

আধ ইন্দু শোভে ভালে, আধ মলয়জধারী। ৪ 
দক্ষিণ শ্রবণে শোভে, ধুতুরার ফুল, 

স্থলর্ণ কুণডুলে শোভে বাম শুহত্তিমূল, 



সঙ্গীতকুস্থম। 

আধ শিখি-পুচ্ছ-ছট|য়) আধ শির শোভিত জটায়, 

ল্বরধুনি-ধ্বনি আধায়, আধ বক্ত কেশ দারী। ৫ 
শা!ম-চহরে ছেরে ভরে, অন্তরে শমনঃ 

ম্মর, স্মর- হর হর-কালীয়-দমন, 

ছোবে না যম কিন্করে, একান্তে শ্যাম শঙ্করে।, 

ভাব র!ম যুক্ত করে, ধৌোছে দিবা বিভাবরা | 

৬৩৭নহ । 

আগমন । 

রানিণী মঙ্গল নিভ।স | তাল তেওট। 

(দাড়াও হ'র এল পা!রী ) মধুকান। 

উঠ গিরিরাজ, নিশি পোহায়। 

মিনতি করি শঙ্করী আনলে তরায়। ১ 

সদা হেরি তারে, এ সাপ অস্থরে। 

তবু বসর অন্তরে, আননা উমায় | ২ 

একি পুত্র মম নিমগ্ন জলে, তার শোকে মদ এতনু জ্বলে, 

না হেরে কুমারী, মনো দুখে মরি, 

আনিয়। কুমারী, বাচাও আমায় । ৩ 

ম।, নয় নন্দিনী, জগত বন্দিনী, কহে থষি মুনি, পুরাণে শুনি, 

হইয়ে পাষাণ, রাম তার না জান, 
মন্সন্দিরে আন, সে কাল-জায়ায়। ৪ 

এ 



ওও সঙ্গীতকুস্বম ] 

৩৮লহ । 

আগমনী | 

রাগিী পরজ বাহার। তাল ঠেকা। 
( কে আলি আমার রতন মণি ) মধুকান। 

এলি কি আমার প্রাণের উমা, কই তোমা ॥ 
যে দুখে মোর দিন গত মা, 

ছেখ্তে বয়ান, কদ্্ত নয়ন, সদা দিবস ত্রিযামা। ১ 
ব।মনা করে অন্তরে, সদা হৃদে রাখি তোরে, 

এলি ভাই বংসরাস্তরে, মনে কিছিল বলেমা। ২ 

একি বেশ হেরি মোহাবেশ হরে সবাকার, 

গ্রাণ পায় পুজিতে পদ সবে শবাকার, 

দক্ষে দিদ্ধিদ গণেশ, বামে সেনানী শুরেশ, 
বিষু-শক্তি উভদেশ, মাঝে হরমনোরমা। ৩ 
দশ করে কেন ম। তোর, হেরি প্রহরণ, 

দিতি-স্থত-সেনাসনে আর কি হবে রণ, 

কত দৈত্য ধরা মাঝে, লাঞ্ছে, নরেন্দ্র সমাজে, 
র।মে বাম তুমি যম! যে, তার পানে আর কেবা চায় মা। ৪ 

৩৯লহ | 

অবস্থিতি ৷ 

র!গিণী সিন্ধু । তাল টিমাতেতাল! | 

(গন গো ম। দেখ মা এই বিপদে) মধুকাণ। 



অঙ্গীতকুস্ম ৬ 

থাক গো মা, প্রাণ উমা, মোর আবাসে । 

(তুমি) লও ম] পূজা, দশ-ভুজা, মম ম।নস-বামে। ১ 

বংসরান্তে আমি মাত্র থাক তিন দিবসে, 

(আমার) পুরেনা আশ, ক'রে নিরাশ, লয়ে যায় কৃত্তিবামে |২ 

পূজে তোমা, হররম, বধে রাম লক্কেশে? 

দেহ শক্তি, হর শক্তি, নাশিতে রিশু রূমে, 

নাই বিলন্দগ জগদন্ব। যাইতে যশ-বাসে, 

(মোরে) দয়। করি, হে শঙ্করি, নাশ শমন সম্তামে। ৩ 

(অ।যার) মনের বেদন, এই নিবেদন) জানাই তব লকাশে, 

দেহ পদে মতি, ওমা সতি, কৃপ। কণ!। প্রকাশে, 

মতত অস।ধু সঙ্গে ভ্রমিলাম মায় বশে, 

তাই তব নাম, লইতে রাম, ক্ষান্ত নিশি-দিবসে। ৪ 

৪০নৎ । 

রাশিণী আলাইয়। । তাল আও!। 

(স্বগগ-পতি-পরে শোভে পগুপতি-দার।) কমলাকাস্ত। 

দ্রীনাবাসে দয়।বশে যা এলে দন তারিণি। 

পাপাধারে, মুলাধারে, জাগ কুল-কুণডুলিনি । ১ 

গুহ গণেশ ভারতী, কমল! তব মুরতি, 

পরিহরি দেখাও সতি, রূপ ব্রহ্মা সনাতনী । ২ 

ভুমি আছ সহত্রারে, দেখিনা মা মায়।ঘোরে, 

কুণ্ডুলিনী মুলাধারে, ঘুমায়ে আছে জননি। 



শু তু লঙ্গীতকুত্মম । 

আজ্ঞাচক্রে গুরু স্থানঃ গুরু নহে কপাবান, 

কেমনে পাইব ত্রাণ, ওম। ভ্িরিলোক ত্রাণ কারিনণি। ৩ 

অনাহত ক মুলে, বিশুদ্ধ হৃদি-কমলে, 

স্বাধিষ্ঠান নাভি স্থলে, অপো! মণিপুর শুনি, 

কুগুলিনী যেন জাগে, বজাখ্য। নাড়ীর যে।গে, 

স্বরূপ দেখিতে মাগে, রামের পিপাস্থু প্রাণী । ৪ 

আত পপ টি শপ 

বিজয়া। 

পয়!র | 

(ললিতে গীত) 

কুক্ষণে নবমী-নিশি প্রভাত। হইল । 

গিরি-রাণী কেঁদে বাণী বলিতে লাগিল ॥ ১ 

কেমনে মা উমা বিনে রাহব এ পুরে । 

[তন দিন থাকে উমা বাসনা না পুরে ॥ ২ 

অন্গক1র হেরি গিরি উম ন। হেরিয়।। 

ফাটে বুক মনে।-ছুখ নিবারি কি দিয়।॥ ও 

এক মা প্ুন্র মম ডুবে সিন্ধু-জলে। 

তার শোকানলে সদ প।প তনু জ্বলে ॥ ৪ 

পাশরি পুত্রের শোক উমারে নেহারি। 

বাষ হ'য়ে বাদ তাহে সাধে ত্রিপুর!রি ॥ ৫ 

কে আর প্রভাতে উঠে ধরিয়। অঞ্চলে । 

বেড়।ইবে সাথে সাথে খেতে দে মা বলে ॥ ৬ 



সঙ্গীতকৃস্থুম তত 

ধন্নণী পতিত। হ'য়ে গিরি রাজ রনী । 

কছে কেদে গিরি প্রতি শিরে কর হানি! 

রাণী বলে হিমালয়ে, 

উম| যায় প্রাণ লয়ে । ৮ 

৪১০2 | 

বিজয়া । 

রাগিণী বিভষ | তাল টিমা ভেত!ল। । 

(শুন মা! জনম কথ) মধুকাণ । 

কয় কেদে গিরি মহছিমী, যায় উম শশী । 

পোহ!লে নিশি । (ই ই ই ই) ১ 

সপ্তমী অগুনী ছিল, স্থখে দু দিন গত হ'ল । 

নবমী-নিশি পোহা'ল, দুঃখে মে ভামি। ২ 

কেমনে রছিব ঘরে উম! বিহনে, 

গিরিপুর হবে শ্রাশান পুর মরিব দহনে। 

তো বিনে রন কি করি, হাতে ধরি বিনয় করি, 

যাস্নে ওমা শঙ্করি, মায়ে বিনাশি । ৩ 

যাবে যদি মায়ে বর্ধি নও অকপটে, 

নদ দেখ! দিবি মা মোর মানম-পটে, 

ঘুচাতে মায়ের বেদন, আমিবি করিলে বোধন, 

রাম যবে হবে নিধন, হেরে তায় আলি । ৪ 
রিনি 

৬৫) 



বিজয়! | 

রাগিণীংললিত। তাল আড়া। 

(এই যে ছিল কোথ। গেল কমল দলবাসিনী ) 
উম। বিনে এ ভুবনে রবহে গিরি কেমনে । 

সদ! প্রাণ কাদে মম, গিরিজারে পড়ে মলে । ১ 

সবে,মান্র এক কনে, মা বলিতে নাহি অন্য, 

জ্বলে”গ্রাণ গৌরি জনের, বীঙ্ষি লউলেশিমনে | ২ 

নিশি শেষে দেখি পন, শঙ্কর করেছে পণ, 

ফে যাবে উমা ধন, প্রানে টৈকলাশ ভুবনে । 
বালেম বুশ] বারে বালে, উমারে না ষাডিব!লে, 

উমা আমাতর নিব!রে, বলিশারে জিলোতনে । ৩ 

চলিল সদি শন্করী) বল শির আলু কিকুপ্সি, 

দেছ চি সজ্জ] কি, গবেশি মরি দহনে। 

শেক হেরে মেনকাল, পুরীময় হাহ|কার, 

রাম বলে কেব! কার, স্ত্া সাতা ভাব মনে । 9 

৪৩নহৎ | 
জয় বিঅয়োভ্ি । 

র।]গিণী বেহাগ । তাল একতালা। 

(সখি শ্যাম না এলে।) 
তবে যাই শ্টহরি। 

ছিলাম হরিষে বৈকুঠ বাসে, 
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তোম।র সকাশে, কিলে পরিহরি | ১ * 

আমা দোই।-দোষে রোষে খষিগণ, 

লোহিত নয়নে নিকলেআগুন, 

আজি তাহে দাহ হলাম হে নিগুপ, 
হয়ে তব পুর প্রিয়-প্রহরী ॥ ৯ 
বিলিঞ্ি বসব অথবা সে ভব, 

বাঞ্ছে ভার] তব, বৈকুষ্ঠ বিভব, 

পুণ্য সে বিভব, ভুঞ্তি হে মাধব, 

ভারালাম জে্লোয়ে যরি। 

দারদেছ ধরে' জন্মে পরাপরে, 

ভে অশিষ-ভারিঃ আসিব কি পরে, 

নাশবেত সত ভ্রেতা ও ছ!পার, 

জিযুগে ত্রিঙ্ন্মে হইনুয় আপি । ৩ 

কছে পামজয, হে জয় বিজয়, 

ভব যায় অদখ! ভেনে ম্বৃহ্বঞ্জীয়, 
তার করে দেছে হয়ে গরাজল, 

হবে কিরে কপ তারি। 

আমিত ভাভতে ভভয়ে পতিত, 

শী লক্ষ যোনি ভ্রমে হই পতিত, 

পর ভ!বি তায় যুগ সুগাতীত, 

হায় রে তনুত মুক্তি না হেরি । ৪ 
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৪৮নঃ । 

বিষুউক্তি 

র!গিনী স্রট | ভাল ঝাপতাল। 

(মম মানস সদা ভজ) দাশরথী। 
সারে তোরা তৃরায়. ধরায়, কি দুখ নুক্ধণ ধরায় ধরায়, 

থবি-বাকা রক্ষ। করায়, স্বরূপ পাবে পুনরায় । 

এ তত্ব না বলিও কাঁয়, নাশিব দৈতা রক্ষকায়, 
পরে গিয়েছ[রকায়, তারিব নাশি নরকায়। ৬ 

তোরারে ভক্ত বাছা পন, মন্ডে যেতে মনে বেদন, 
ভান! গোনা রোদন, আমিও যব ধরায়। 
ভবিব বস্থপাভারে, বিনাশ প1পি-নিকরে, 

কহে রাম যুক্ত করে, মুক্ত করে! মোরে কপায়। 

অক্রুরের প্রতি ব্রজ- গোঁগঃ 

1151 না বিভ!ন তাল একুতাল।। 

(রে কোকিলে বমে তমালে ) মধুকাণ। 

হে মুনিবর' শ্যাম কলেবর, 

লয়ে যাও যদি মথুরাপুরে 
তনে গো।পী-কৃল, হয়ে শোকাকুল, 
তাঞ্জিব জীবন তব গোচরে। ১ 

মোদের.অনা কাজ নাই, যে হতে কানাই, 
পেশ ০. ০. শপসপ্স ছু আপ | পা “এস” শত আক. ছু 
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(মুনি ভে কৃ না ছেরিলে মরি প্রাণে ) 
পেলে গোচরণে, গহন বিপীনে), 
কান্ু-সনে যেতান্ বন-মাঝারে 

অন্ধকার 5ইবে পোকুল, গোকুল-বাসী হবে আকুল, 

তৃণাহার তাজিবে গোকুল, শুক-সারী কুল রবে কাতিরে। ২ 
আর ম। যশোদ!, কেদেকেঁদে সদা, 

বেড়।বেধ বিপীনে কষে, না ভেরে, 

(যশোমতী ঘুমালে গোপালে স্বপণে হেরে ) 

হবে নিরানন্দ, নন্দ উপানন্দ, 

নয়ন-আনন্দ, নন্দন তরে । 

যেওনা বধে র্সনী, গোপাল নইয়ে মী, 
রাম বলে গোকুল রমণি ! গোকুলের মণী, 

আমিবে ফিরে । ৩ 

৪৬ নহু। 

উদ্ধবের প্রতি ব্রজ-গোপী উক্তি। 

রাগিনী অহৎু। তাল একতাল।। 

( প্যারী কার তরে আর গাথ হার যতনে ) দাশরথী । 

কিবা] আর, দেখিবার, এলে ছার, গোকুলে ! 

বিন। ধাশরী ধারা, 

মোরা হাহাকারে -কাদি গোপী সকলে । ১ 

(দেখ) সবে নিরানন্দ, যশোমতি নন্দ, 

কেদে কেদে অন্ধ, কানাই বনে । 
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সে নীল রতন, বিনে অচেতন, গোপ গোপিপী দলে। 

তাজে তৃণ বারি, জেত্র-বারি গোকুলে | ২ 

(আছে ) সখেদে অস্থথে, হের শারী শুকে, 

দুখে রয় শিখি, শিখিনী কুলে । ৩ 

বিনা জলধর, ক্লান ধরাপর, লতা তরু সফলে। 

কুফ্ধে দিতে বলো কুল রামে অকুলে। 8 

পক ভু সজল 

৪৭ নহ। 

উষ। অনিরূদ্ধকে স্বপ্নে দর্শনে | 
রাণী অহ তাল রূপক । 

€ চিত্র লিখিলাম নয়ন কঙ্জলে ) গো! অঃ। 

কি রূপ হেরিলাম সখি স্মপণে, 

হেন অপ রূপ নাই ভ্রিভুবনে। ১ 
নব শিরদ কান্তি তনু, ভ্রুযুগ ম্মর ধনু, 

পীত-বাস শোভে সুত্তন্বু, 

যেন তডিত জড়িত নব-পনে”। ২ 

(দোলে ) বন-মালা গলে, শ্রবণে হেম কুগডলে, 
শোভে শির চারু কুস্তলে, 

রত রমণে নিশীতে মম সনে । ৩ 

৪৮ নং? 

অজ্জনোক্তি ৷ 
র|।গিশী কিভ।স ভাল ঝ!পতাল । 
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(এমনী মন মোহন রূপণেও হে মদনমোহন) 
মরিরে মরি, ছ্বারকা পুরি, পরিহুরি হরি চলিল। 

হ্ৃবিপূল; হরি-কুল, অকালে কাল নাশিল। 

('ধরা অন্ধকার হইল) ১ 

আমি এ দুখ!আর জানাব কায়, নিরখিতাম যে দ্বারকায়। 

বির/জিত জলদ কায়, সহ মহিষী যগুল। 

জিনি অলকা, ছেন দ্।রকা, সিন্ধু-নীরে ডুবিল। ২ এ 
ধিক ধনগ্তীয় জীবনে, দহিল খাগুব বনে, 

যে গাণ্ডিব সরামনে, ভীম্ম দ্রোণে দমিল। 

আজ, রাখতে নারি, হরি-নারী, দশ্থা দলে হরিল। 

( আমি ধনু ধরিতে না পারিলামং কৃষ্ণ-নারী হারাই ল[ম ) ৩ 
গত, রঘুপতি, যদুপতি, চারুপুরী দ্বারাবতী, 

তবু রাম ভ্রাস্তমতি, মায়! মোহে মজিল। 

তেই সেনার, শ্রমে অস।র, সংসারে মাতিল। 

(এ জীবন বিফলে গেল) ৪ 

৪৯ নহ। 

ধশ্মর।জের গতি অজ্জুন। 

( কবির সখী-সন্মাদের সুর ) 
তাল তেওট। 

চিতান,_ ভকৃষ্ণের নারী সাথে, দস্থ্য হাতে, হয়ে পরাজয়, 
হার|য়ে নারিকুল, শোকে হ'য়ে আকুল, 

' হলেন হস্তিনায়, উদয়, ধনগ্রীয়। 



৪০ সঙ্গী তকুস্তম? 
এ 

পার্থ কেদে কহে কর-পুটে, ধর্ঘরাজের সন্নিকটে, 
অ|খি জলে ভেসেযায়। 

বলে যাতনায়, নিদরিয়। যায় হৃদয়, 

আমি গিয়ে দ্বারকাতে, হেরিলাম সে.যদুনাথে, 

অবসন বাণাধাতে, ধরায় পড়ে জলদ কায়। 

আমায় বলিলেন « নখে বড় অলময়। 

যত যখ্দবে অকালে কাল নিল হরি”। 

( মুখ ) 
দেখে হলাম আকুল, হত ভ্ীভরি-কুল: 

ধরাধামে ত্যজিলেন হরি । 

(অন্তর!) 
শুনা ভয়েছে ঘ।রকা, বজ্জ বাচে একা, কারু না পাই দেখা, 

সিন্ধু-সলিলে ডুবিল ঘ্বারক।| পুরী । 

(খাদ অন্তর! ) 
ষোড়শ সহত্ সঙ্গে নারী । 

অমি আরোহিয্সা দিব্য রথে, গাগ্ডব ধন্তু তৃণ সাথে, 

আসিতে পথে, ধরে দস্থযতে, করে হয়ি বনিতে, 

হায় সে ধনু ধরিতে নারি, রণে অরি-সনে হারি, 

কৃষ্ধ-নারি, রাখতে নারি, দন্থা দলে লয় হরি! 

ছেরে কাতর রোদন, ব্যাম তপোধন, 

শিভায় দুপালল, প্রদান করি প্রবোধ বাত্ি। 

( ঝমুর ) 
আর কি আমে আবামে লব হেপাখুপতি। 
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আমদের পরম গতি, ছেড়ে গেছে ষছুপতি, 

চল হে চল সৎপ্রতি, যথা শ্ীপতি । 

(পর চিতান ) 

৫০ নৎ। 

চৈতন্য দেবের গৃহত্যাগে শচির খেদে|ক্তি । 

র।দিশী ললিত তল একতা ল]। 

( ওরে রন্গনী তুই আজ পোহালে এ প্রাণাস্ত ) দাশরথী 

[নিশি শেষে, রে আবাসে ছে:ড গেছে চৈতন্য । 

পুত্র-জ।য়' কাঞ্চন কায়া, বিষ্কু প্রয়। অচৈতন্য। ১ 

শোকানলে, তনু জ্বলে, বাচি মলে, অতি ভূর্ণ। 

আহা মার, শুন্য হোর, এই পুরী, গৌর ভিন্ন 1.২ 

নিক্ধূপ হা! বিশ্বরূপ, গত পুন্প বিশ্বর্ূপ, 

হেরিয়! চৈতন্য রূপ, মায়।য় ছিল।ম অ.চ্ছন্ন। 

পতি সুখি, পুত্রে রাখি, মুদি আখি, হন উত্তীর্ণ । 

অভাগনিনী শচি বচি, হতে আছি এ বিপন্স। ৩ 

ভাষ।য়ে শোক-স।গরে, জ।য়1, জননী আগারে, 

গেলে তুমি কে।খ।কারে, মায়।-পাশ করি ছিন্ন । 

তার এই গতি, ঘার প্রতি, রমাপতি, স্প্রশম্গ । 

তাজে ব।ষে, পীতব্(ষে, ভ।ল বেসে হু র(ম ধন্য । ৪ 

প্রাকৃতিক ৷ 

শপ (দর ভা 

( ৬) 
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৫১ নং । 
গভ[ত বর্ণন। 

রাগিণী ঝিঝিট খান্ছ/জ তাল তেতালা!। 

( পড়িয়ে অকুলে আকুল কুল যায়) 

কি শেভ! পুরব গগনে দেখা যায়| 

নবোদিত অরুণে উষায়। ১ 

নিশা আন্তে কুমুদিনী, মরোবরে নিষাদিনী, 

আছে বিকশিত হেরি!য/ন শশধর | 

কমল আনন্দে ভামে দেখি দিবাকর । 

পুলকে হামিল রবি, সলিলে লোহিত ছবি, 

শির রজতচ্ছট! মরসী নীরে, শোভ! হেরে নয়ন জুড়ায়। ২ 
দেখেদেব দিনমণি, যত নিশাচর প্রাণী, 

মার্দুল কুরঙ্গ রঙ্গে পশিল'আ.লয়! 

চক্রবাক মিথুনের জুড়াল হৃদয় । 

তযজি নীড় তরু-শাখে, বিহঙ্গম লাখে লাখে, 
কুজনী উড়িল কেহ পড়িল ধরায়। 

গল কারওব জলে পায়। ৩ 

এ হেন সময় বিভু" তোমার মহিম| কত, 

হেরিনা ম্মরিণ। মোর! মুড এ ধরায় । 

অনু দিন তনুক্ষীণ আয়ু হীন হায়, 
ন! ভাবিয়। পরক|ল, কুকাজে কাটাই কাল, 
অদূরে দড়ায়ে কাল, গ্রামিতে আমায়। 

ত্রাস্ত রামে অস্তে রেখো পায়। ৪ 



সঙ্গীতকুম্ম । দণ 

৫২ নহঘ। 

রাগিশী কানেহড়া তাল কাওয়!লী। 

€ এত দিন পরে বুঝি দাসীরে ) অজ্ঞাত। 
কি.দিয়ে গড়িল বিধি, কামিনী-কুচ যুগলে । 
শর শিহরে হেরে, শীতল হদে লাগিলে। ১ 
শিশু দেখে সুধাধার, কামি কাম-উপচার, 

চারু সৃষ্টি বিধাতার, হেরে প্রেমে যোগী গলে। ২ 

৩ শছ 1 

(শ্াাামের প্রেমে কেব! না মজেছে ) মধুক!ণ | 

রাগিণী বিভাম তাল তেতাল।। 

নারির মোছে। কেব) না মোহিত স্বরাম্বর নরে। 

গিয়ে দক্ষালয়ে, সতী দেহ লয়ে, 
সদানন্দ ভব ভ্রমণ করে। ১ 

সাগর মণিয়।, উঠিলে অমিয়।, 

দেখে মভ চিত দৈত্য অমরে, 
মোহিনী হেরিয়।, জ্ঞান হারাইয়।, 

সেস্ধা ন। পিয়া, মরে অন্তরে | 

নয় রে মানব সুধু, দেবেন্দ্র বাপব নিধু, পিয়ে বিষ জমে মধু 
মরে উপসুন্দ, সুন্দ ছন্দ করে । ১» 

(দেখ) সহগ|র বিরত, মাধন নির৩, 

মোদী ষ কত) গিরি কন্দরে। 

ভুলে আতা ভিত, ভোরে বিষেভিত, 



৪৪ সঙ্গী তকুস্ম 1 

স্বরল!র রূপে, মজে সংসারে। 

ভেবন1 আর সোনা শাভী- ভ্রান্ত রাম কাস্ত। ছড়ি, 

হইয়ে কানস্তার চারি, 

চিন্তথ চিন্ত।নণি, শিশি বাসার! 5 

৫৪ মহৎ, | 

বাশিশী আলিয়। তাল আড়] ঠেক্সা। 

€( কাল কালিয়। পাপ আনো পরে) 

শিগরে মানস সম নারিকেল তরু স্থানে । 

রূতজজ্তত! কারে নলে বারেক হের নয়নে 19 

উতিহাসে ন! জানে কে, দেখেছে ভবে অনেকে, 
কত ন। উপক।রিকে, কুতদ্ব বসেছে গাণে। ২ 

দেখ এ তরু উদরে, মরি কি আদরে ধরে, 

'আ'পাশ পালক ভরে, সদা ক্ততজ্ততা পশে। 

পইয়ে পঙ্ষিল জল, প্রদানে পৰয় স্বনিশ্মল, 
পুরিয়। রাখে স্ব ফল, শিরে করে সষতনে । ৩ 

কুতন্তত1 অলঙ্কার, পর, নর সবাকাস, 

কমর কৃত উপকার, কখন ভুলোনা মনে। 

ভবে যিনি করেন প্পেবণ, ভুলোনা রাম ভত।হার চরণ, 

জাত কুরে অনবরত ভতগ, রা রিযত্ত 18 
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৫৫ লহ | 

র।জনৈন্িন্ট । 

জমীমতী ভ।রতেশ্ববী প্রতি । 

জুবিশ্গী উপলক্ষে বেোয়]লিয়।য় গণিত 

(৫৪ নং পানের আরে) 

কর রুণ। অর, তে লিশ্ব আপ!র, 

ভারত ঈশ্বরী প্রতি ঈগর এবার । 

দাও দীর্ঘ আয়ু ভার, পূর নাসন। সর, 

ভারতের সুখ আর, হুক বিল্তার। ১ 

ধ।র স্বশ'সনে ভবে, আছি শাস্তি স্থখে ভবে, 

রাম-বাজা স্মৃতি এবে, সদ। জাগে সবাক্কার । 

অদ্ধ'শত বধ গত, সুশাসন ফল যত, 

গাউব কেমনে মাত, গত অজ্ঞ!ন আধার | ২ 

জনম আর্ষ্যের কুলে, রাজ ভক্তি হৃদি মুলে, 

পুক্জি রান্সে ভক্তি ফুলে, এই চির আগ্য।চ।র । 

দেন ভানে ভাবি রাজে, কথ। মাত্র নহে, কাজে, 

দেখ ভক্তি হদিম।বে, উচ্ছাস এবার । ৩ 

নর নয় সুধু জলপধি, দৌতেয রত নিরবধি, 

ধরণী বিদ।রি হৃদি, দেয় অস্ত স্উগভর। 

নগেক্দ্র ভুঙ্ধারী হয়ে, আছে স্ছর দাড়াইয়ে, 
তোশারি মহিমা শেয়ে, প্রেমে লে জরি তার 1 ৪ 



৫৬ নহ। 

লর্ড রিপণ উপলক্ষে । 
রিপণ-মঙ্গীত। 

তাল 'লপেট। আড় খেমট।। 
(কাঙ্গাল ফকির।7দর ১ নং গানের স্তরে) 

হেন রাজ প্রতিনিধি, দিলে বিধি, ভারতেয় স্রদিনের তরে। 

এ পতিত দেশে আমি, রিপণ খষি, 

তোধিলেনভারতবাসিরে । 

লিটনী নয় আইনে, নাশি প্রাণে; 
বাচালে দেশি ভাষারে। 

(হে দয়াময়) ১ 

হেরে এ পতিত জাতির, ঘে!র দুর্গতি, 

স্বায়ত্ব শামন গুচারে। 

শিখাবে রাজা শাসন, করিলে মনন, তোমার পৃত অন্তরে । ২ 
ইংরাজের বিচার ভার, দেশি সবার প্রতি দিতে মনন করে। 

স্ব দেশির ব'কা-বাণে, কুসুম জ্ঞানে। 
সহিলে মে তিরক্ষ।রে। 

(হে স্ধিবর ) ৩ 

কৃষকের ক দেখে, দেবি দুখে, তারিতে তারে ছুস্তারে। 

করিলে কর-বিধি, গুণ নিধি, তাহে বাদী, জমিদারে। 
(ককের কপাল গুণে) ৪ 

গ্রজারগ্ীন গুণে, দে'শগণে বধ! তোম|র প্রেমের ভোরে 

ঘুচাও সে অস্ত্র-বিধি, গুণ্ণিবি, এ কুবিধি কিমের তরে। 
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(ওছে তোমার মময়) ৫ 

ঈশ্বরের সন্িকটে, করপুটে, তোম।র কুশল কামন। করে 
রাম আজ হলে বিদায়, সপিয়ে পায়, 

গ্রাণের ভাই বঙ্গবাঘিরে। 

(কর ধন্মে য| হয়) ৬ 
---০)58(০--- 

৫৭%নৎ। 

সামাজিকহু। 

ভ।রত-ভূমি | 

রাগিণী ললিত খান্বাজ তাল আড় । 

(যার জন্যে জগত ম!না। ছিল এই বস্ুন্ধর!) মতি রয়। 
ধাপ জনো, জগত মান্য, ছিলে ম। ভারই ভূমি । 

সেই যোগি, খষি, জ্ঞানি। মুনি, কোণ [রেখেছ ম। তুমি । ১ 

যে আন্্যের বীর্ম্য-বলে; ছিলে পুজা ভূমগ্ডলে, (মে দিন) 
স্বর্গ ত্যজি আখগুলে, আমিত এই পুত ভূমি । ২ 

বীর ক্ষত্র নরবরে, অয্তে অদীনাস্তরে, 

দিয়ে প্রাণ তব তরে, হইত ত্রিদিব গ!মী। 

ছিল বিধিঃস্থগুসন্ন, ধরণিতে ছিলে ধন্য, 

ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, স্থখ শ।ন্তিময়ি তুমি । ৩ 

বিদেশী পরিব্র।জকে, প্রশমিত শত মুখে, 

অতুলন] তিন[লে।কে, ছিলে ম। তখন তুমি । 

অর মে সরশ্বতী তীরে, সমুচ্চ গম্ভীর স্বরে, 

বেদবা।ম ন। উচ্চারে, বেদের গ্রাণব-ধবনী | ৪ 
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বীর ক্ষত্র-সুত গত, তুমি পর পদানত, 
কেন হেন বাম মাতঃ, তোর প্রতি সে অন্তর্ধামী। 

নাই সে ধন ধানা আর, অন্ন বিনা হাহাকাৰ। 
ঘেরেছে মা গ! তোম।র, গভীর জাধার তমি। ৫ 

পরি অনেকতা৷ হারে, অধীনত। অন্ধকারে; 

ডুবাইল চিরতরে, তোর সুত ষে স্বার্থ কামি। 
তে।র দুঃখ ঘৃচাইবার, কি আছে মা শক্তি আমার । 

ত্যজি মাত্র নেত্র আসার, কুলঙ্গ।র রাম অমি । ৬ 

-০)23(০--- 

৫৮ নং । 

র/গিণী খাম্ব!(জ তাল একতালা। 

(নব জলধর,রাম রঘুবর,বিরাজে অযোধা। মাঝে; মন্মেহন বসু। 

আর কত দিন, জীবন বিহীন, রহিনে ভারতবাসি! 

স্বর্ণ ভূমি ছিল ভারত জনন”, 

শে।ভিতহ্াদয়ে রতনের খণি, 

মে তারত হায় আজ কাঙ্গ|লিনী, ক।দিছে দিবস না'শি। ১ 

ধন-ধান্য-পূর্ণ ছিল যেই দেশ, 
সে দেশের হায় হেন হীন বেশ 

দুর্ভিক্ষ দহনে যাতন। অশেষ, ভুগিছে মানব রাশি । ২ 

ত।তি, শঙ্থাক্কার, ক।সারী, কারার, 

অন্ন বিনা সবে করে হাহাকার, 

তাদের সানী না বিকায় অর) দেখে দুখ-নীরে ভাদি। ৩ 
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তুমি যদি দেশী বন্ত্রনা পরিবে, 

কার তরে ভীতি বসন বৃনাইলে, 

খাইলে (কে দেশী রন্ধন শিখিবে) লিদেশী ব্যগ্জীন বাদি । ৪ 

তাম। ক।স। যদি দেশে না বিকায়, 

ভালবাস যদি চীনে পেয়।লায়, 

কেন না কাসারী করিবে হায়, হায়, দীন তায় দিব নিশী। 

করে ধরি রাম কহে ভ্রাতাগণ, 

এ দেশের দশ। কর বিলোকন। 

কিসে দেশে ধন হইবে রক্ষণ, ঘুচিবে দীনত। রাশি । ৬ 
এ পসপম্পস €₹ 23 (0 সপ 

৫৯ নং । 

রংগিনী উমন কল্যান তাল কাওয়ালী। 

( মণ্র হয় 1য় শুনে হাসি পায়) দাশররখী ! 

ভরে চায় হায়, খেদে প্রাণ যায়, 

কলির সকল দ্বিজাধম দ্বিজের দশ[য়। ১ 

অংগে হায় গ্ররতিভায়, ধরা জগত মাতায়, 

নায় ষড় দরশন গ্রসবিল যে মাথায়, 

তন্ত্র, বেদান্ত, বেদ, বেদ!ঙগ সমুদয়, 

পুরাণ, পঞ্চদশী, যোগ, নীতি, স্মৃতি চয়, 

বিজ্ঞান, ব্যাভার, তণ্জজ্ঞ।ন অতুল ধরায় । ২ 

গ্রতিষ্ঠ।, আচার, নিদ, বিনয়, তীর্থ দর্শন, 

নিষ্ঠ।, শ।ভ্তি, তপে।, দন, ছিল এ নব লক্ষণ, 

এবে মসী-জীবি দাস-সম দ্বিজ স্ৃত চয়, 

(৭) 



যি সঙ্গীতকুন্ুগ। 

এ পতনে হেরি প্রাণে মরিরে মন্ম ব্যথায়, 

দীনবন্ধু দিজবন্ধু রামেরে তার কৃপায় । ৩ 

৬০ নহ॥ 

রাগিণী আলিয়া তাল একতাল। । 

(ধরাতে তায় ধরিভে পন্য।) দাশরথী | 

ধেনু ধন ত নহে সামান্য । ইদানী অনেকে অরুত পুণ্য, 
মনীষা শুন্য, জীব জঘন্য, মাতা সম ধনে করে না মান্য । ১ 

নাহি জানি কিবা! করমের ফেরে, 

ত্যজে সেবা গাভী সেবে সে কুকুরে, 
বিশে গো জাতি বুঝেনা গামরে, 

'সশ্ু-স্থিহি0 তুপরণী ধন্য 1 ২ 

খায় তৃণ বারি চরে লনে বনে, 

কিন্তু জীব ত আছে ব্রিভূবনে, 
ধেনুই সবারে পালিছে জীবনে, 
প্রদানি পিষু্ষ, গোধুম ধান্য। ৩ 

ক্ষ দিজ হয় ধেনু তার মূল, 

ধেনু লাগি ধ্বংশ হৈহয়ের কুল, 
এক বিংশবার সমরে অতুল, 

র!ম করে ক্ষিতি ক্ষত্রিয় শুন্য। ৪ 
মল মুত্র যার হরে অকল্যাণ, 

প্রতি লোমকুপে দেবু অধিষ্ঠ] ন, 



সঙ্গীতকুম্থুম । €১ 

হেন জীবে রাম হও ভক্তিমান, 
বৈতরণী বারি হতে উত্তীর্ণ । ৫ 

কুটি... 

৬১ নহ। 

রাগিণী যোগিয়া তাল রূপক। 

€ কুবুজ। সুন্দরী, পরমা স্থন্দরী ) গোবিন্দ অধিকারী । 

দিতে জলাশয়, তবু নাই আশয়, 
জীব যে নাশ হয়, বিন। জীবন পানে । 

আমোদ আশায়, অর্থ পিপ।সায়, 
মত্ত পাপশয়, চয়ন তাদের পানে । ১ 

নিশি দিন ঘরে যর রঙ্গত বন্কার, 

তড়াগ খনিতে মতি ৬২৮ বল শার আার, 

নাহি আর গৃহে তার তা তব ৮৫ 

(সে) দিনে দেখে অন্ধকার, সাধু কাজে *” কানে । ২ 

তৃপ্ততব পিতৃগণ যেমন জীবন দানে, 

বাচ।লে পিপাসাতৃর জীবেরে জীবন দানে, 

রয়েছে অক্ষয় খ্যাতি ভূ-জল, ওদন দানে । 

ধন্য ম।' রাণী ভবানি! ভারতে তোরে বাখানে । ৩ 

৬২ লহ । 

রাগিণী ললিত তাল একতাল]। 

/ রায় ভগবান ধরায় ফেলি বণ ) দাশরথী 

অজ, বিশ্ব অন্ধকার, ধ্বনি ভাহাডার, 



৫. পঙ্গীতকুস্থম | 

[হরি সবাকার, সজল নয়ন । 

দয়!র সাগর, হে বিদ্যাসাগর, 

অনলভ্ভ শয়ানে, হলে অচেতন । ১ 

স্থরুতির ফলে, উপাধি বলিলে, 

জানা যায় জগতে হেন কোন জন ! 

পর উপকারে, না নিরখি কানে, 

রত দীনে দানে তোমার তুলন । 

বেতাল পঁচিশ সীতাবনবাস, 

পাঁই বঙ্গভাষ। পুরা ইল আস, 

রেল পরিচয়, বর্ণ-পলিচয়, 
বোপোদয় ছে । 

আন অন্সবাদ কত কে করে গণণ। * 

তুলন। ভুলোকে” মিলে ব! কোন্ লোকে 

কলেজ স্কুল কীর্তি নিকেতন, 

বিশ্বব্যাপী মান, সামানা অন্যান, 
বিবাকজিত ক্বা তোমার মতন । 

বঙ্গভুমি তুমি রতন হারা“লে, 

বঙ্গ-ভাষা তুমি অনাথ হইলে, 
হু“লে পিতৃজীন, ছাত্র দল দীন, 

কহিছে দীন, 
কড়ু হবেনা বঙ্গের এক্ষতিপুরণ ॥ ৩ 



সঙ্গীতকুশ্্য । ৫৩ 

৬৩ নহ। 

রাগিণী খান্বাজ তাল ঠৎরি। 

(কত কাল পরে বল ভারত রে) সরে । 

“ যত ভারত কামিনী আছে ঘরে । 
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে, 

কি হবে প্রসবে অযুতে অ্ুতে, 

বল বীর্ধয-বিবর্জজিত-দাল-সুতে, 
ধদি নাহি হবে শুর সুত হয়ে, 

সুধু গর্ভ ব্যথা কিবা কাজ সঁয়ে। ” 

গাণের ভত্তরে,- 

এত ভারত নারীর নহে দোষ । 

বিনা কারণে কেমনে তারে দোষো। 

ভরিলে ভুবন স্ুসস্তান-যশে, 

রত্বগর্ভ। বলি সবে ঘোষে শেষে । ১ 

হেন পাপিনী জননী কেব। আছে, 

শুর-স্থত-আশে শুভ নাহি যাচে। ২ 
ভবে পুরুষ অধীন সর্ধব নারা, 

কিসে দোষী তার। তা বুঝিতে নারি । ৩ 

বৃদ্ধ পতিসহ বালিকার কালে, 

ধন-লোভী পিত। পরিণয় দিলে, 

হেন স্থৃত-কামি-স্বামি-সহবাসে, 

কেন না মরিলত শিশু গর্ভবাসে। ৪ 



৫৪ সঙ্গীতকুন্ছম । 

বিষাদে সখেদে দীন রাম ভাসে, 
তায় হইল কান্ুন সর্বনেশে । ৫ 

শক্ক সিন্দুর আলতায়, কে আর পরিতে চায়, 

কালে একি দেখিন্হায়, দুখে অঙ্গ জ্বলে। 

হানে চুর গ্কিৎ পায়, মুক্তকেশ পিরাণ গায়, 
চলে পগে চেনা দায়) গুহীর নারী বলে । 

৬৪ লহ । 

র!গিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল লপেট। আড়খেমট1। 

(বক্ষের ধন মকরাক্ষ অমুল্য রতন ) জুড়ির সুর । 

এত দিনে পশার তোমার ্বুচিল সিঁদুর । 

শঙ্ঘ ছাড়ি, বঙ্গ-নারী, পরে বেলোয়ারি চুর। ১ 
যত সব প্রেয়লীরে, পমেটমে দিচ্ছে!শিরে, 

আর ল্যাবেগারে, 

টিপসী ক।ট।, খয়ের ফোটা, তোমারে দিয়াছে দুর । 

কি নলিব সব বাবু লোকে, 

যেগায় তা সদা পুলোকে" 

নৈলে প্রলয় পলকে, 

সেখানে সকলে, নত পদ-তলে, 
বাহিরে বচনে শ্রর ! ৩ 



লঙ্গীতকুন্ুম । ৫৫ 

৬৫ নহ। 

রাগিণী মূলতানী তাল আড়খেমটা। 

( ভাল পূজেছিলে হর, পেলে যোগীবর ) গে!প!ল উড়ে। 
এবে ঘ্ুচেগেছে জাক, আর তোরে বক, 

পরে নাকো পায়। 

নারী পায়ে পরিত ঝলে উঠিতে কান্দে ন!রীর রুপয়। ১ 

পায় শোভ1 পেত নৃপুরে, তায় সাধ নাট পুরে, 
' দ্রেয় সবে পাতাবা পুরে, হাল পতিরে চটি সোগায়। ২ 

ভার হয়েছে মন রাখা, অঙ্গে উঠিল অঙ্গ-রাখা, 
করে বলয় চত্দ্ররাকা, হেরে শাখ। ছুটে পলায়। ০ 

দিন কত কাল অবসরে, লজ্জা! পেয়ে সে বেসে, 

নতে সাথে লয়ে সরে, তার পশারে তুলেছে শিকায়। ৪ 

ছিপ বাজুর হ'লে! দিনাস্ত, বিরাজে তথ। অনস্ত; 

কার কবে ব হয় কালাস্ত, তার অনস্ত অস্ত শা পায়। ৫ 

আজ বাদে কাল যমের বাড়ী, যাবেরে রাম রঙ্গ ছড়ি, 

না ভেবে কামিনী কড়ি, ভাবরে হরি তরিবে হেলায় । ৬ 
সপ তি সপ 

৬৬ শাহ । 

রাগিণী লুল খান্বাঙ্গ তাল খেমট।। 

( আর,একটা পাখি বলে চোক গেল) 

প্রণাম করিগে। নব্য সভ্যতায়, 

সভ্যতা দেখে দুখে ইসি পায়। (হায় রে ভায়) ১ 



৫৬ সঙ্গীতকুনুম । 

আজ কাল বড় লোক ম'লে, কমিটী করে সকলে, 
তার বুড়ো মায়রে ফেলে, বৌয়ের তরে শোক জানায় । 

শেষে শনন্ত।পে, ছতওর মেপে, 

টেলীগ্রাফে, শোক পাঠায়। (যায় ত্বরায় ) ২ 
ইৎরেজী কেতাব খুলে, পড়ে মে কোমত মিলে, 

বাপের নাম জিজ্ঞ।সিলে, আকেল যেন অক্ষ পায়। 

এখন জাতের দফ।, হচ্ছে রফ।, 

জাত পুছিতে জাত যে যায়। (না জুয়ায় ) ৩ 
ভারত দাশু রায়ের নামে, মুখ ফিরায় ভাইনে বামে, 

গুপ্ত, রমিক, গুপ্ত ক্রমে, দোষে সবে সে সবায় । 

এদিগ মিলি য়ে মায়ে, জাম।ই ঝিয়ে, 

নাচ্ছে বৌয়ে বাপ কেটায়। (কি শোভ।য়! ) ৪ 
পর-পুরুষ পর-নারী মিলে, নির্জনে কুতৃহলে, 
কথা কয় মন খুলে, স্বামী গেলেউ দোষী হয়। 

হায় দেখন! কি কারখান।। 

( যেন) “যার ঘোড়া তার ঘোড়াই নয়” (সবে কয় )। ৫ 
বাড়ীতে গুরু এলে, সেবে না দেবতা বলে, 

পুরুতে ভ।ত না মিলে, প্রণামিত পাওয়।ই দায়। 
আবার শ্যালক এলে সেই বাড়ীতে, 

যেন হাতে হাতে স্বর্গ পায়। (তোষে তায়)। ৬ 

বুড়ো ম! না খেয়ে মলে, চায়না দু নয়ন তুলে, 
রাজ-বিপি দেখ খুলে, কোন বিধি নাই কোথায়। 

হত খোর।কি বিধি বর!দ্দ, 



লঙ্গীতকুন্থম । ৫৭ 

হদ্দ কেবল স্ত্রীর বেলায়। (জারল্জ পায়) ৭ 

নব বধূর! দূরে দিয়াছে শাক পিঁছুরে, 
অরে অধরে ধরে, দ্ধ দোক্1 পাতায়, 

দিচ্ছে শিরে ল্যাভেগুারে, 

চুরি করে মোজা পায়। (চটি তায়) ৮" 
রাম কত দেখে নিলে, আর কত দেখবে লীলে, 

ললাঙ্গ প্রায় ভবলীলে, রঙ্গ কি তোর শোভ। পায়। 

এখন ম্মরণ, মনন, ভজন, পুজন, 

সদ। কররে শ্ীনাগের পায়। (দিন যেযায়)৯ 

৩৮ আহ । 

রা।গশী স্থহিনী তাল একতালা!। 

(চিকন গাথনে বাড়িল বেলা, 

তোমার কাজে কি আমার হেল1) বিদ্য। স্রন্দর । 

সভ্য কেব। এই কথ! গুসঙ্গে, 

ঘন্্ করে দেহে বিলাত বঙ্গে । 

নিষদে বাঙ্গল! বিলাতে বলে, 

বিনয়ে, ধারয়। কর-কমলে, 

জনম অবধি মরণ দিনে, ! 

স্বরে পরমেশে ধন কি দীনে, 

নিতি নিতি যার। নিশি বাসরে, 

প্রতি কাজে সবে ম্মরে ঈশেরে, 
ছ“টি দিন যার] ঈশে, লা সুধায়, 

(৮) 



৫.৮ সঙ্গীতকুত্স 

সাত দিনে স্তধু সমাজে ধায়। 

ফ্যাসন্ মাঞ্কিক ভজনা করে, 

সভ্য কেবা এর বলতা মোদ্গে | ১ 

লয়ে রাজ-কন্প প্রন্সায় পোশে, 

পুরিতে উদর প্রজায়, শোনে । 

অনাপদে ক্ষত্র বৈশ্য না সাজে, 
বৈশ্য-বুত্ি করে রাজাপিরাজে । 
আশ্রিত অরিরে অন!ধে ক্ষমে, 

ফান্বি ভ!গি যারা মিজেও দমে । 

মিত্র মহিষীরে বিপন্ন করে, 

সভ্য কেরা এর বলতা মোরে 1 ২ 
গ্রাণিবিশেষের প্রাপ্তোপকারে, 

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পুজে তাহারে, 

গরাণাস্ত বিপদে স্থান দাতার, 
রাজ্য লয় সভ্য বল কে তার। ৩ 
বিনা মুলে যারা উষধি দানে, 

মুমুর্য রোগীরে বাচায় প্রাণে । 
মারলেও যার বিলে নিম্তার, 

নাপায় নন্দনে সভ্য কে তার। ৪ 

পীড়িতের যারা শিয়রে বসি, 
করয়ে যতন দিবম নিশি। 

আর যারা রোশী দেখিতে যায়, 

বিজ্ঞাপন দিয়। যায় দর্জয়। 



সঙ্গীতকুন্ম । ৫৯ 

অগণ্য বালকে £ওদন দানে, 

শিক্ষা দেয় যারা বিমল ড্ভানে, 
শিক্ষ। স্থবিচার কহিব বাকি, 

মুলমন্জ্র যার রজত চাকি॥ 

আনগোদ উৎসবে তনয় বাপে, 
নাচ নিরখিতে বদন ঝাাপে, 

ম।য়ে বিয়ে বৌয়ে জামাই গঙ্গে, 
বাপ বেটা জেঠ! নাচয়ে রঙ্গে, 

গুরু তানে যার। সেবে স্বামীরে, 

সতী হয় পুজ্য নর অমরে, 
বুট আীপাদ স্বামীর করে, 

অশ্বে আরোহছিতে যে দান করে। 

অছেদায যাদের বিবাহ বন্ধন, 

ভিক্রীগত যার উদ্বাহ জীবন । 
আভীয় অতিথি প।লন তরে, 

এাদানে ওদন বিন। কাতরে । 

হায় পরিশীত হইলে যারা, 
পিত। মাতা,মাজ পায় মাসার। | 

অনসতীর যারা দিত প্রাণ, 

অসতার য।র। করে সম্মান, 

অআঙজতীর দণ্ড নাভি লিপান, 

বল দেখি কেন! সভ্য প্রণান । ৫ 

শ।তুল তনয়। খুড়ার সুতা, 



৬৬ সঙ্গী তকুন্র্ম | 

যে ভগিনী আজ কাল বনিতা? 

'অবিবাহ্য হ'ল জায় ভগিনী, 
কে বুঝিবে এই বিচিত্র বাণী। 

দম গোত্রে যার বিলাহ নাই, 

সভা কেষা এর বলত ভাই । ও 

আছে যাভাদের সে তন্তজ্ভান, 

কি পদার্থ যার নাহিক ত্ভান, 

বিবেক যাদের শেষ আশ্রয়, 

নাজানে যাভারা কারে তাক্য়। 

" আনলে শুধু বসনে বু 
তারেই কি সভ্য বলিবে বাপু । ৭ 
শুনিয়!বিলাত বাঙ্গলা পাশে, 

বলিতে লার্গিলা সতেজ ভাসে । 

ধর! বক্ষ মোরা জেদি কখন 

অর্ণব তরীতে করি ভ্রমণ 

গিরি কাটি দুর্গা গড় সানা ঈ, 

কভু ব্যোমষানে চড়ে বেড়াই । 

বাণিজা বিস্তারে ভ্রমি বিদেশ, 

রিপু-পনে মোর সাজাই দেশ ।॥ 

সিন্ধু হুতে রত্ব তুলি যতনে, 
নাচে বীর-ভিয়া সম্মুখ রণে। 

পোরস্ঘণ রবে গর্জি কামান, 
শুনলে পোড়!র অরির প্রাণ । 



সঙ্গীতকুস্থম | ৩১ 

'্মবনী ব্যাপিয়]! লোহার পথে, 
ভ্রমিয়। বেড়াই বাম্পীয় রথে ॥। 
জলে কলে চলে বাম্পীয় তরী, 
তীরে চলে তার বুঝ কি করি ? 

গশিত বিজ্ঞান পঠনে মন, 
আছে কোন দেশে শিলন্লি এমন । 

রচি রাজবিধি শা যাহায়, 

সে কেমনে সভ্য বলাবেহায়। 

পরদদানত শির সদ1 যাহার, 

সভ্য হবে মেকি £বাকিবাহার। 

আকাশ কুস্থম সম নির্বাণ, 

রেখে দ।ও দূরে সে তন্তবজ্ঞান। 

যদি পাশু-সম কনে বিরাজ ! 

মানব হইয়। তবে কি কাজ £ 
নিরুদ্যম যারা ধন অর্জনে, 

ধন হীন জনে কে কবে গণে। 

আছে আমাদের অগণ্য ধন, 

তবু ধন-তৃষা লয় বারণ । 

ভেিইসে প্রতাপ ধর। ব্যাপিয়।, 
মবোদ্যমে নাচে সদ এ হিয়! । 

গুভুত্ব প্রতাপ সবে ত্যজিয়, 

থ!কে যাব। সুধু নিষ্ব(প নিয়া । 

আহাারেরধুম ছপুপ্র বলা, 



৬ সঙ্গীতকুহবন । 

বৈকালে যাদের পাশার খেলা। 

সন্ধ্যা হ'লে যারা শয্যায় লীন, 
সভ্য কেবা এর বুঝ গ্রবীণ। ৮ 

৬৮ লহ । 

রাগিণী লগ্মী তাল জৎ। 

যমুন] লহরী । 

( নিন্মল ঘলিলে বহিছ সদ) গোবিন্দচক্দ্র রায় । 

যে দ্রিন হইতে হারাই আমরা, ধমি পবিত্র বিলাত ও, 

মে দিন হইতে নিবসিনু আলিয়া, পাপ এ আলিয়। খণ্ডেও 

কিন্যা 

যে দিন হইতে মকা নিবাসী তাড়িল ত্কর তুল্যও, 
দে দিন হইতে নিবসিন্দ আমর। আসিয়। ভারতবর্ষেও । 

সে দিন হইতে, পুর্ণ মে সভ্যতা ভাতি না ভাতিল আরও । 

সে দিন হইতে ভারত হিন্দু, বলিল অসত্য অসারও। 
ভারত-আ.দি-বাসী নহেত আধ্য ধাধ্য হইল ইতিহাসেও, 
নৃতন বাণিসুত-বাণী সে অদ্ভূত, শুনিয়। পরাণ হাসেও। 

৬৯ নহ। 

নব বর্ধ। 

শীরাগ তাল একতাল। 

(স্থখের লাগিয়া যে ঘর বাধিন্ু ) ভ্ঞানদাস। 

নবীন বরষে, মনের হরষে, 



সঙ্গীতকুস্থম | ৫ 

সবাই আনন্দ ময়, 
হের তরুগণ, পত্র পুরাতন, 

ত্যজে ধরে কিসলয়-। ১. 

কম কান্তি বেলী, ফুটে বনস্থলি, 
গন্ধামোদে তোষে প্রাণ । 

সুমধুর স্বরে, পরভূত বরে, 

গায় রে, বিভুর গান। ২ 

কিবা মধুয়াসে, মধুসম হালে, 

জননী গ্ররুতি সতী, 

দেখি প্াণগণ” পুলোকিত মন, 

বিহরে আনন্দ মতি । ও 

নব পজ্র দলে, পবন হিলোলে, 

নর-নেত্র বিনোদিয়া। 

উচ্চ তরু-শাখে, দোলে লাখে লাখে, 

নেহারি জুডায় হিয়া । ৪ 

যার। বষাঁয়ান, করিবে গায়াণ, 

এ ভবে দুর্দিন গতে, 

নব বর্ধ বলি, কু কুতৃহলী, 

সে নহে আপন চিতে । ৫ 

গুক্ক পজ পড়ি, যায় গড়াগড়ি, 

আশ্রয় তরুর তলে । 

তার পানে হায়, কেহ নাহি চায়, 

কখন নয়ন তুলে ৬ 



৬৪ রজীতকুন্ছস । 

বায়ু ভরে উড়ে, হুতাসনে পুড়ে, 
পড়ে আর পচে গলে । 

দলে দূলে সব, নিঙ্গায় মানব, 

চলিতে চরণে দলে । ৭ 

এক দিন মম, নব-পত্র সম, 

কম কান্তি ছিল হায়। 

সোহাগ হিলোলে;, নাচিতাম ভুলে, 

এবে সে দিন কোথায় ।৮ 

যদ্দি সবিশেষ, পাবে উপদেশ, 
শুক পত্রে চাও তবে, 

কিসলয় দেখি, হুউওন। স্ত্খী, 

স্থায়ী নহে কিছু ভবে ।৯ 
তাই বলি মন, কেন অকারণ, 

ত্যঙ্ি আত্ম অন্বেষণ । 

ভুলি আত্ম কিদ্রি, লয়ে রাজবিধি, 
কর বর্ষ আলোচন ॥ ১০ 

বল মন খুলে, কি কাজে গোয়!লে, 
বিগত বর্ষের কাল। 

কভু পুত চিতে, আপনার হিতে, 

ভেবেছ কি মহাকাল । ১১ 

হায় কত দিন, দ্বারে দেখি দীন, 
কুকথ। বলিয়া কত। 

মুক্তি ভিক্ষা তায়, নাহি দিয়? হায়, 



এ লঙ্গীতকুন্ম । 

তাড়1ইল। ত। ভাবত ? ১২ 

বল বন্দ শুনি, সাজতে গৃহিণী, 

কত দিন ভাবি ছিল, 

আপনা ভুলিয়া, ব্যমনে মজিয়!, 

কত দিন কটাইল। | ১৩ 

কদিন কুমঙগে, কাটাইল। রঙ্গে, 

ম্াখ।ইল। অঙ্গে গাটি, 

হার।য়ে চেতন, কর কি গণন, 

কত দিন গেল কাটি । ১৪ 

গুহ গাম অর) পঞ্চ যজ্ঞ যার, 

করিনার বিধি আছে, 
করেছ কি কু” ম্মরেছ কি বিভু, 

স্প1ও আপন কাছে। ১৫ 

কন আলোচনা, ঘ্ুচিবে নেদনা, 

রাম অন্ুশোন কর! 

শন শিয়রে, মুনতির তরে, 

ভান মে ভবেশ হুর । ১৬ 

৭০ নৃৎ । 

মনের গতি উপদেশ ও অনুতাপাত্মক । 

তাল লপেট। আড়খেমট। । 
(ভাব মন দিবানিশি অবিনাশী) কাঙ্গাল ফকিরাদ 

ওরে ভাই না৷ ভাবি সার, ভব সংসার, 
(৯) 



৬৬ সঙ্গীতকুন্থম। 

শদ। অসার, সনাই বলে। 
বে সহগ/রার আছে, মার করেছে, 

মুখে মিছে অনার বলে। 

সে মহৎ্সারে ভোবে, তায় না ভাবে, 

তর কি হবে বনে গেলে । ১ 

বল এ সংসারাশ্রম, কোন্ গুণে কম, 

আন আশামে তুলে» 

ঘে সহুসানী যে।গায, পঞ্চ ফোর, 

করে নতি পুতুহলে। 

( ভি ভাব ) ২ 

যতি ব্রন্মচারী, ভিক্ষুকেরে; 
ভাছসারী সন!লে গালে, 

পালে পশু বিছঙ্গ, কীঢ পতঙ্গ, 

অআনভ্তবঙ্গ সদ] কালে। 

€ পলে সদ]নন্দে ) ৩ 

দরিদ্রের হেলে বদন, পেয়ে বেদন, 

কে দেয় ওদন মুখে তুলে, 

ভোজনের অদ্ধ প্রানে, দীনে তোষে, 

কে ভাসে সআ্াখ-সলিলে । 

€(সংসানি বিনে ) ৪ 

বাম কয় থাকি সংসার, কক্পরে সার, 
সারাসার চরণ কমলে, 

চে পবিত্র করে,ষে ভায় স্মরে, 
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ফাদগতি পায়) নিদান কালে। 

(খাকি যগা ভগ।) বেদের ব!লী) €& 

৭১ নহ। 

(এ স্থর) 
ওরে মন এ কি দশ।, খেলে পাশা, 

এপার ভবে ভেরে গেলে । 

নয় দুষ্ট এক্টী, মোল ঘুটী, 
তার! আপশিরে অপথে চলে । 

মন তুমি কেমন খেলোয়ার, একটিও তর, 
চাল্তে না চতুর হইলে । 

(ইত্দিয়গণে ) ১ 

দেখ মন দরে ঘরে, ঘুরে ফিরে, 

জন্মে মরে সদা কলে, 

মন তুমি বাধিলে ন। যোগ, কি কম্ম ভোগ, 

যে!গ ভেঙ্গে জীবন হারালে । 
(তার সনে )২ 

ভুলি জিগুণত্বুকে, মজিলে সখে, 

পাষ্টি ছকে রত নচল, 
ঈগরের সঙ্গে আড়ি, রে আনাড়ি, 

পড়ি দিতে না পারিলে। 

(ভবলিন্ধু ) ৩ 

কারে রম বলে, দিন গোয়ালে। 



৬৮ সঙ্গীতকুনম । 

ভাবলেন সে দীন দয়ালে, 
(ওরে ) ধর নিকটে, সঅ।ট মুটে, 

সমতুল সে নিদান কালে। 

(পাপীতাপী ) ৪ 

৭২ গছ । 

রাগিশী যোগিস্সা) তাল জ্পক্ক। 

( কুবুঙ্গ। সুন্দরী পরমা সুন্দরী ) গে!বিন্দ অধিক|রী। 

করি কি নিরুপণ, বল হে কুপণ, 
করেছ গোপন, আপন ধন রাশি । 
বায়ছু পয়সায়, পরাণে লাহি সয়, 

দেখিয়ে আশয়, দুখে যে পায় হানি । ১ 

ম'রলে কি খানে বলে আপন পরিজন, 
রাখিলে সন ধন, জীবনে যা! অর্জল । 

পন্া কর্ম সব দিয়ে বিসর্জজীন, কভু না দিলে ভোজন, 
দীন দুণী গ্রতিবাসী | ২ 

ভেবে দেখ মনে, পাম হবে যবে নিধন, 

কোণ। পড়ে রবে তব এমন নশ্বর ধন, 
তাই বলি কর পঞ্* যজ্ঞের সাধন, 

ওদন দ!নে তোষ দেব দ্িজ নর খষি। ৩ 

নি »০0০০0+ 



সঙ্গীতকুন্মম- | ৬৯ 

৭৩ নং । 
রাগখিশী জঙ্গল তাল একতালা । 

(এই সংসার ধোকার টাটি) রামপ্রস!দ ৷ 
হয় ন। ভাল পোক1 মেরে, দেখ একব!র চিতে চিন্ত। করে, 

( যে.জন:) পোকার কামড়ে, (মনরে ) গুটিপে।কা মারে, 
তার পোকা মরে আখেরে | ১ 

নিদয় স্তরে, তাতায়ে তন্দুরে, 

কোটি কীট পুরে ভাবায়ে মারে, 
শেষে বারি করে পীত-_ 

বরণের সু, 

ফোণ!দরে বেচে কড়ি করে। 

মে হলে লক্ষ পতি, ছাড়ে লন্ষমী মতী, 

আনা মাসা রতি রয় না পরে, 

তারগুপ।ক] ঘর বাড়ী, (হায় রে) ভূমি তলে পড়ি, 
যায় গড়!গড়ি অন্ধকারে । ৩ 

কিন্ত এক বিচিত্র, এ বিধি অন্যত্র, 

সস শ্বেত কৃষ্ধে খাটে নারে, 
শ্বেতে হয় জয়, কালা পায় ক্ষয়, 

বর্ণ-গুণে বুঝি বিধি ভরে । ৪ 

আপন সুতায় যে কীট বদ্ধ তায়, 
কিবা ফলোদয় বধিয়। হারে, 

রাম গুটিপোকা-প্রায়, (হায়রে ) বাধা রণলে হায়, 
আপন-করম-সুব্র-ফেরে 1 ৫ 



৭০ সঙ্গীতকুহম | 

৭৪ নং । 
(রামপ্রস।দী সুরে ) 

হরি কি তাহরি মিলে। 

যার শন পূর্ণ আছে মলে । 

যর মন গাজী, তার গ্রতি রাজী 

নয় হরি, সাধু সাজিলে ।১ 

গ্রাতঃক্সানে, মৌনে ধ্যানে, 
অথব। আখি মুদিলে, 

(ওরে) তিলক ফোটায়, বেণী জটায়, 

ঘট|য় মুক্ত কেশ রাধিলে। ২ 

পট্টবাসে, তীর্থ-বাসে 
কিআবাসে দিন কাটালে, 

ব্রত উপবাসে, পীতবাসে, 

বাসে না ভক্ত না হলে। ৩ 

বেদাদি বেদাস্ত তন্ত্র, 

আঠার * বিদ্যা শিখিলে, 

নে ৪ মীমাংসা-- 

শিক্ষা-” ৫ ধন্মশ।স্র-” 

কল. ৬ পুরাণ- 

ব্যাকরণ-স ৭ আফুর্বকেদ-.. 

নিরুক-- ৮ ধনুর্বেদ-_ 

ছন্দ-্" ৯ পন্বঘশিবেদ-- 

জ্যোতিষ _- ১০ অর্থশ।স্্-. 

লাষ -. ১ 

১২. 

১৭ 

১৫ 

১৩১ 

এ 

১৮ 



সঙ্গ তকুদ্দম | ৭১ 

রিপু জয় বিনে, ভক্তি হীনে, 
জপে যাগে যোগ সাধিলে। ৪ 

কি শিখায় মখর রাখায়, 

নুরে কিম্বা নেড়ে মাথায়, 

1ক হরি গুণ গাণে মাতায়, 

বিশ্ব পিতায় তায় কি ভোলে । ৫ 

তুলসী বূদ্র।ক্ষ মালায়, 

বদ্ধ মুক্ত কাছা কোচায়, 

কিন্বা হরি বলে লাচায়, 

হরি নাচার শয়ন মেলে । ৬ 

নিরামিষ আমিষে বিষে 

ল্ীর ছানা কি মধু পায়, 

তায় নানুধায়, যাদ লা দেয়, 

শুদ্ধ মনে ভক্তি-বলে। ৭ 

নন্দ নন্দনে, কুস্থম চন্দনে, 

তুলসী দলে পুলে, 

(ওরে ) ভক্তি বিনে ভক্তাধীনে, 
স্থফল দিলেও ফল কি ফলে । ৮ 
বাল রাশ তোরে অল অভ্তরে, 

ভক্তিতে তারে ভাকিলে। 

তনে মুক্তি পাবে, ভয় নারনে, 

অন্তক এ লে অস্তকালে। ৯ 



ণহ্ সঙ্গীতকুম্ুম । 

৭৫ প্! 

র।গিণী জয়জয়ন্তী তাল টিগ। তেতাল। | 

(যেজ্বরে জ্বরেছে"'মা তোর কানাই). মধুকাণ। 

নাম নিলে কি তরে ভক্তি.বিনে, 

ধু নামে ত্রাণ পাবিনে, 

ভক্ত ভাবে ভাব ভক্তাধীনে । ১ 

যোগে যাগে জ্ঞানে মুক্তি, 

হয় নাস্থধু বেদ উত্ভি, 

সকলেরি মুল ভি, 

আছে যুক্তি নিখিল পুরাণে । ₹ 

গরল পাণে বাচে প্রাণে ভক্তির ফলে, 
ভক্তি গুণে রাখাল গণে, দেয় এঠে। ফলে, 
ভক্তি বশে নিষ।দ পতি, প্রেমে বদ্ধ রঘুপতি, 

যশে।দা বাধে,শ্ীপতি, 
গুতি রামপ্রলাদ শক্তি গানে । ৩ 

মুক্তি দত্রী ভক্তি কর হৃদে অধিষ্ঠান, 
কর গতি কৃষ্ণ প্রতি ত্যজি অন্য স্থান। 

থাকি রামের হৃদাবাসে, সদা ভজ পীত বাসে, 
পীতবাহস ষা ভালবাসে, 

মুক্তি-আশে মজ হরি-ধ্য।নে। & 



সঙ্গীতকুন্থ্য । ৭৩ 

৭৬ লহ ॥ 
র!গিণী ঝিঝিট। তাল মপ্যমান । 

€ আয়ন। গে। রথ দেখতে যাই প্যারি ) মধুকাণ। 

দেখলেত রখ বছর বছরে, জীবন ভরে, 
| একব।র রথে দেখলে বামন, 

আর যে জনম না হয় ফিরে । ১ 

কেন পেয়ে ক পে, 

দেখিবে গিয়ে কান্ঠ রথে, 

একবার দেখ মনো রখে। 

শ্রীন'€া মুরলি-ধরে । ২ 
মন রাখ, বালন দেখ। রখের বাজারে, 

দেখিতে হাহ মত্ত আর বারে, 

ভাড়ি ওযব কনল্ এখন কর সাধুসঙ্গ, 

মম ভা লি প্রসঙ্গ, 

দেখন। শমন অদূরে । ৩ 

অনন্ত সুপ্তি যু"! ঘি চিন্ত ভ্রস্ত মন, 

তবেত কৃতাস্তপুরে না লবে শমন, 

প্রাণাস্তে সাধুজ্য পারে, 

কিন্য। শ্বারূপ্য মিলিবে, 

আর ন। অ।মিতে হবে, 

বাম তোরে ভব-নৎম!রে । 

হরর 0012 0 ০ 

€ ১০) 



৭৪ লঙ্গীতকুজম। 

৭৭ নহ। 

র/গিণী দেওগিরি। তাল টিম| তেতালা। 

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ) 
কি শোভ। বুন্দাবনে, 

রাক। গিশিতে শ্রাবণে, কিশোর কিশোরী লনে, 
ছুলিছে নিকুঞ্জী বনে । ১ 

চেয়ে দেখ নয়ন মেলি, 

যত সখিগণ মিলি, 

হয়ে সবে কুতৃহলী, রত পৌহায় লেবনে | ২ 

পুলেোকে জুলোকে হের. ষে.লীল। নিতা গোলোকেঃ 
যে!গী হেরে জ্ঞানালে।কে, বুঝে না অবোধ লে!কে, 

পুর্ণ ব্রক্মময় হর, 

ইচ্ছ:শক্তি রাপ! পার, 

ভ্রিজগত কজন ভউারি,খ্যাত নিখিল ভুবনে । ৩ 

অ.দ্যাশক্তি বাধ সতী, কৃষ্ণ-হৃদি বিভ!রিণী, 

অভিন্ন অন্দিকাক!লী কমলা বীণ। পারিণী, 

রামের পার মন, ম্মর রাধা রাধারমণ, 

তবেত ন! লবে শমন, তাজিবে ষবে জীবনে 1 ৪ 

৭৮ নাহ । 

শ্মশানে শবদাহ দশনে। 

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান ঠেকা। 

( দেখিল!ম তোমার জ্ননী জনক ) মধুকাণ। 



সঙ্গীতকুত্ষে | শর 

ভাব কি দেহের পরিণা। ওরে ভ্রান্ত মন। 

কৃমি বীট ভন্ম লঙ্গত হবে ষবে লবে শমন। ১ 

এ দেহের অহন্ক।রে, গণ্য না করিছ কারে, 

মত উক্দিয় বিকারে, 

কর পা।প-পাণ্ে ভ্রমণ | ৯ 

চিকুরে শোভিত শির হেরে হর্ষ হও মুকুরে। 

যবে জ্মীবনাস্ত হনে খাবে শিব। কি কুকুরে | 

কটক্ষে কমিনী-মন, মোহে যেযুগ শয়ন, 

বরোল গান গয়!ণ, 

কাক কারনে উতপাটন 1 5 

[মভত তোষসি-মন। 

হল যেহাম বদন 

কটু কথ! কয়ে বহে দাও সাবে মনোবেদন । 

তায় অনল দিবে টার ডে হবে ভক্ম র!শিঃ 

'কেপছিবে রাম জলে ভাসি, 

বাশী পরে ধর এখন চ ই 

০ 

৭৯ নহ। 

রাগিনী মঙ্গল বিভাস, তাল তেও । 

(ধ1ড1ও হরি এল প্যারি ) সধুক্রাণ ॥ 

বগা রে এখন দেহে যতন। 

রবেনা যতনে আর হুইনে পতন। ১ 



৭৬ সঙ্গীতকুত্ম 1 

আর শ্বেত কেশে, টেড়ি কাট কিসে, 
ভবি হৃযষিকেশে; যবে রে যাতন। ২ 

তোর দিন অস্ত, গিয়েছে দত্ত, 

লাগালি নৃতনত, হইয়ে ভ্রান্ত, 
উন্ত্রিয় সকল, হয়েছে বিকল, 

জঠর অনল, নিভেছে এখন | ৩ 
€ আর ) কি সুখ ভবনে”চল যাই বনে, 

পান কর বনে, নিঝর জীবনে, 
ভক্ষ ফল মুলে, বমি বুক্ষ মূলে; 

ভাক কৃষ্ণ বলেঃ ছোলে ৭1 শমন। «& 

--০)28(০-- 

৮০ নাহ । 

রাগিশী খান্ব(জ, তাল মপাযমান ঠেকা। 

(ওম অমি কি ছিলাম কি হলাম ন্্ন। ঘানি দেখনে 
খত এনেছি দাস-খত) মধুপ!ণ । 

ভ্রাস্ত মন তোর হয়েছে দিনান্ত, 

অদূরে আছে কতাস্ত, 

লা! করে তার তদন্ত, 

কেন লাগালি দত্ত। ১ 

কথা শুনে হস্ত লোকে, তাইতে কি মন পুলোকে, 
লাগ!লি দাত, হ।স্বে লেকে; 

দেখে যৌবন অন্ত । ২ 



সঙ্গীতকুত্ম । 

সাজাতে এ নশ্বর কায়, ন৪& কলে কত ট|কায়, 
সে দুখ আর জানাব কায, 

জানেন অনস্ত । ৩ 

এবে রস রঙ্গ ছাড়ি, হয়ে সদ! মদাচারী, 

বিতর ব্রাম দীনে.কড়ি, 
ভজ শ্কাস্ত। ৪ 

৮১ নাহ | 
বিবিপ বিষয় । 

রাগিশী আলেয়।, তাল আড 'খেমটা । 

(যেওনা গ্রেয়মী তাজিয়া আমায় ) যুডি। 

হরি বল্ মন আমার রথ! দিন যায়। 

রলন। নিরত হবে শুীহরি কথায়ু। ১ 

হর নাম বিনে, মুকতি পাবিনে, 

ভাব নিশি দিনে, ভব ভাবে যায়? ৬ 

রাম রে আজন্ম, করিলি অপশ্ম, 

পেয়ে নর জন্ম, হারালি হেলায় । ৩ 

৮২ নহ। 

রাগিনী ইমন পুরিয়।, তাল তেতাল। । 
(পিরীতি যে জানে সেকেন করেনা) স্বরে। 

মন আমার হরি হরি বল বদলে । 

দিন গত, কালাগত, 

ছেয়ে দেখ না নয়নে 1১ 



ধূলা-খেলা করিয়ে কাটালিরে (স বালা কাল 
যৌবনে কুরসে মজে না ভাবিলি পরকাল, 
অস্তকাঁল এবে তব ভাব রাধারযণে । ২ 

শ্বেত কেশ দস্তহীন লোল চশ্ম শরীরে । 

তবুবুথ! স্ুখআশে ভ্রম ভব সংসানে। 

ভ্যকজি ধন১আশ, ভালব!স, বৎশি-বদনে । ৩ 

৮০55 (5 পাশা 

৮৩ শহ। 

রাগিণী রাজ বিজয়, তাল তন । 

(রাই সাজে নারাজ বির!জ্ঞ লিচুন 

লদ!, মন ভাবলে রধারমণে | 

পক্ষাস্ত মণে। রস কল দমনে, 

আন্তে লবেনা ছোনেনা তোরে শত 

যার নামে দিগন্দর, অঙ্গে পরি বাঘা, 

আমে সানন্দে সদ শ্মশানে । 

লামে ছাড়ি মায়, শিশু যায় গহনে । ২ 

নামে, “যাগী, খষি, মুনিবর, 

পরিয়ে অজিনশন্মর, 

হিমান্ছি গহ্বর বাসী ধেয়ানে । 

রূপ সনাতন ত্যজে ধন ভবনে । ৩ 

(আমি ) হেন নাম পরিহুরি, 
হায় বৃথা কাল হরি; 



সঙ্গীতকুম্ম | ৭৯ 

গতি কি হইবে হরি, সে দিনে । 
তুমি না তারিলে তরি ভবে কেমনে । ৪ 

ন। চিস্তিলি আত্ম।রাম, 

কিনলে তোর অংত্ব। আরাম, 

প|বে ভবে ভাব রামম্থ মনে। 

বল হরে কুষ্ হরে রাম বদনে। 

আদ সন মজরে হলি চরণে! 

র7 দিনে, প্যান ধ!রণে, 

বর ভান) গতি হবে গতি? মরণে। ১ 

শে [দির ০ পঃর-ধার, ভাব বিশ্ব মুলাপার, 

দু ।) দর রহিবে লৈতরণে। 
নেলে তপ্ত তোয়ে দহিবে এ পরাণে । ২ 

বেদ পুরাণে আছে শুন, যে পদ তরণী লোগা, 
উপ[সন। কর মে পনাতনে, 

হবে গমন বারণ শমন সদনে। ৩ 

বৃথা হ'ল কালক্ষয়, কর ষদি কাল জয়, 
স্থতুঞ্জয় ভাবে যায় মননে। 

স্মর রামজয় জয় বিজয় তারণে | ৪ 

পপ 000 3 00 আর 



৮০ সঙ্গীতকুসুম । 

৮৫ নহএু। 

রাগিণী যে।গিয়। তাল রূপক । 

( কুবুজাসুন্দরী পরমান্ুন্থরী ) গোবিন্দ অধিকারী । 
মনরে এইক্ষণ, ভাব প্রতিক্ষণ, 

করিবে ভক্ষণ, তরা করাল কালে । 

আর নাহি সময়, বিষয় বিষময়, 

ত্যজিয়ে বিশ্বময়; ম্মররে মদ কালে । ১ 

কঠে।র যাতন। কত পাই জঠর বাসে । 
কাতরে কত ন। কেঁদে যাতনা-নাশ-আশে । 

ভেবেছিলে;, ভবে এলে, ভঞ্জিবে ভীনিবামে, 
ভূতলে পড়ে সব ভুলিলে মায়াজালে। ২ 

যেতে সাধ করুণানিধ!ন সন্নিধানে, 
বাহিরে অন্তরে শুচি হও সাবধানে, 
ইন্ড্রিয় নিরোধ করি রত হও ধ্যানে । 

পুরিবে সাধ অবাধে; হর বিধি বেদে বলে । ৩ 

নিত্য স্থখ আশা যদি ব্যর্থ স্থুখ বাসনা, 
ছেড়ে দাস্ত হয়ে কর শ্রীকান্ত উপামনা, 
পরিণামে হরিনামে বশ হবে রমনা, 

স্মরিবে শ্রীপতি গতি পাইবে পরকালে । ৪ 

৮৬ নহ। 

রাগিণী অহং তাল রূপক । 
(চিত্র লিখিলাম নয়ন কজ্জলে ) গোবিন্দ অধিকারী । 



লঙ্গীতকুন্ুম । ৮১ 

বৃখ। অ।মিল।ম তব-লংসারে। 

কভু নাম্মরলাম “হরে মুররে ॥ ১ 

যবে জটরে আমিল!ম, যাতনায় কেদে ছিলাম, 

ভগবান ভজব্ ভ|বিলাম, 

পড়ে ভূতলে ভুলিল।ম,মায়। ঘোরে 1 ২ 

একে, পেয়ে মানব জনমে, আমি এ কল্ম-ভূমে, 
তায় দছিজ হুই কণ্ঠ ক্রমে, 

ত্যজে তত্বজ্ঞন মজিলাম অজ্ঞ!ন আধারে । ৩ 

৮৭ আহ 

রাগিণী ললিত বিভ।ম, তাল একতাল]|। 
(জয় রাপাবলভ দেবদি দুল ভনভ।বা নিধি) নারায়ণ দাস। 

বল হরে কুষঃ ভরে, মুকুন্দ মুরারে, 
হরে রাস হরে, বল বদনে। 

ক্রমে দিন গত, কৃতাস্ত আগত, 

কেন মন রত,রলি ব্যসনে 1১ 

রিপু-বশে রঙ্গরমে কাট কাল, 

ম।য়।-জালে ভুলে রলে পরকান, 

তোর গতন্দে ভ্রিকাল, 

লম্মুখে এ কাল, স্মর সদ। কাল, 

কালীয় দমনে | « 
ত্যজি নিত্য ধন, অনিত্য যে ধন, 

(১১) 



-ই সঙ্গীতকুম্ণ | 

উপতিগ সে পন ভাবি নিত্য ধন, 
নিকট নিধন, করিবে বন্ধন; 

ভব ভবে ভব-বন্ধানণ বারণে। ও 

কেঁদে কছে রাম হয়ে জোড় পাণি, 
প]প তাপ হ'তে তারনচক্রপাণি; 

যেমন তারিলে আপনি, ভ্রজে বজপাণি । 
ভীত গেপকুলে গিরি পারণে। ৪ 

পৈ৮ ভাজি? 

'এীস্ররে। ই 

ভাব সব-জলধর, সুদ জগত, 

শেষ নিষধর-শিল -পিচারীরে । 
গত হ'ল কাল, লিকট এল কাল, ম্মুর সদা কালু, 

মুবুন্দ মুরারে। 5 

ছার ধন জশ, আল পরিজন, 

দিয়ে বিসর্জন, করস্র ভজন, 
কেন হুয়ে অভাজন, কলেন। ভক্গন, ভক্তির ভাজন, 

অন্থরারি রে। ২ 

(ওরে) সদা মণে কর, যবে দ্িনকর, 
তনয় কিন্কপ, বধিবে করে । 
এই অনর্থ-আকর, অকিঞ্কিৎকর, 
সম্পদ নিকর, রহিবে পড়ে 

অর্ভ্জিলে যে ধন ঘামাইয়ে শিরে, 



মদ খাত। রি হল 

1 ই টি নি রর শু লং তক ন্ রর 

সঙ্গীতকুম | ৮ 

তুষিলে মে ধনে সুধুই প্রেযসীরে, 
সে প্রেয়ণী অনল দিবে প্রিয় শির, 

ভাব নত শিরে, সচশ্র শিলে। 5 

পুরাও বামনা, স্ববশে রসনা, 

থ]কিতে কেন না, ক্মরণ। তারে । 

হলে কঠীরোপ, ন। খাকিনে বোগ, 

( তখন ) কি বলে গবে।প, দিবিরে মোরে । 

থাকতে পন শেমন না খুড়ি খাল. বিল, 
শরণ কালে কুপন করেরে উইল, (তুমি) 

থ'নিতে লগে সম রালে কি বসে, 

| বলে) শুনানে পরে চস, পার কুচ হারে? 1৪ 

০5 

জাগিণী জঙ্গহা। তাল একতালা। 

(এই মহসার পপংক!ব ট!টি) রামপ্রামাদ । 

নি স|সে শব দ!ও ব।চিতে ! 

প্রকবার চিস্ত! কপি দেখ চিতে। ১ 

জন্ম নিকেতন, জটর-যাতন,' 

কঠোর কেমন তা জানিজ্ছে । 

তব মুক্তি অ।শে- শ্রীনিবাসে, 
(বলে না মজে কুশীতে । হ 

জ্রীননে ঘষে ধন' করিলে অর্জন, 

ন!রিলে ব্যাভার করিতে । 



৮৪ সঙ্গীতকু্য 1? 

বল তব সম আরে, কে আছে সংসারে, 

এমন অস।র,-স্কত জীবিতে। ৩ 

গৃহী হয়ে না কলে কভু 
পাঁচটি যতদিন নিশিতে, 

ভূমি হবেন মুক্ত নাহলে শক্ত 

* পঞ্চ সুনা পাপ নাশিতে । ৪ 

তাইচবলি মন, কুসঙ্গে জমণ, 

ছাড় কুরসে ১মজিতে । 

পাপ মতি পপিচরি, রাম চিতে তরি, 

স্মর, পরকাল আত্ম হিতে । ৫ 

৯০ নাহ । 

রাগিশী পিলু তাল জৎ । 

(দুখ পশর1 নয়ন তার।, তার। পরে এসেছে) রামপ্রসাদ। 

ভেবে দেখ্ মনসকিসর কারণ, 

আ।সিয়ে এ কন্ম-ভূমে, কি কর্ন করিলে কভু 
তা না ভাবিলেঞভ্রমেঠ। ১ 

তুমি পঞ্চ যজ্ঞ ছাড়ি, সাজালে সুধু দর বাড়ী, 

ভ]ব্লে কেবল মোন। সাড়ি, খাকিয়ে গৃভ আশ্রমে । ২ 

গত কলে শিশু বেলায়, 

খাওয়! শে!ওয়া ধুল।য় খেলায়, 

জ্ঞান ল।ভ না কলে হেলায়, 

বজিলে ধুবায় ক্রমে । ৩ 
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শ পা শি. 4 % 

॥ এখনও রিপুর বশে, কাট!লে দিন রঙ্গ-রসে, 
ভাবলে না ভবে ভবেশে, কি হবে বল, পরিণামে । ৪ 

অনু দিন তনুক্ষীণ, শ্বেত কেশ দশন হীন, 

আজ কিবাদে: কিন, রছিবে অনস্ত ঘুমে । ৫ 

ত।ট বলি রাম তাজে সংসার, সরাংস।র চরণ কর সার, 

এ কলিতে নাইরে নিষ্ভ।র, স্মরণ বিনা হরি নামে । ৬ 

৯১ নহ ॥ 

রাশিণী কালাহড়া, তাল টিম তেতাল।। 

(আর তুমি কি ধনের আশ কর মন ) 

[কিম্য। (কেরে বাম। হর হৃদি-পরে নগন]) 

কমলা কাস্ত। 

ওরে মন, আর কি রস-রক্ষ শোভ। পায়। 

ভাবরে রাধা ব্রিভঙ্গ, তোর ভবরঙ্গ সাঙ্গ প্রায়। ১ 

ভ্রমছ কেন কুপথে, এখনো মন এস পথে 

 চিস্ত চিতে চরম পথে, অস্তের উপায়। ২ 

দূর নয় দেখ দিন গ'ণে, যে দিনে বান্ধব গণে, 

এই দেহ করিবে দাহ্ন, ক্রবাদ আগুণে। 

( তখন ) পাপ পুণ্য সঙ্গে যাবে, 

ভোগাস্তে ফিরিবে ভবে, 

কর্মা সুর নাশ তবে, জ্ঞানাগ্নি গ্রভায়। ৩ 



৮৬ সঙ্গীতকুস্য । 

অনিতা এ বিভ, ধন, তাজে নিত্য নিত্য ধন, 

স।বধ[নে*কররেষ্মাধন,সদ। সযতনে । 

র্নায় অবিরাশ, বল রাশ কৃষ্ণ নাম, 

প।নে সুখ মোক্ষধামঃ মজ হরি পায়। ৪ 

ছুটি প্রি 

৫১২ গাছ, 1 

র|গিণী কাল!হড।, তাল কাওয়ালী । 

€ আরে*কুলকুগ্ডলিনী পর যাপে )[ুকমলাকাস্ত । 

রাপ] রাপা-রমণ বিবাহ মনে, লাই যার যনে। 
কি কাজ বেদান্ত তল দখা তদিততর দরশানে । ও 

অন্তঙ্ে যে ভেরে হি, অন্তর যেভোবে হরি, 

(সে বিষয় গায়হরি কেনে । 

তাজিয়ে সংসার-বাস, সব্দূদী তীরেদ্বাস, 
। কিহ্য। করে বনব।স, [রুখায় মুভ্তি-কারণে । ২ 

যে হয় শুক নারদ: না চায় মে প্রবগদ। 

হরি-পদহেগে হদালনে। 

£ রত কুপখ গমনে রাম নাঃভ!বিলে মনে, 
কাল কালীয় দমনে, ভবে$তরিবে কেমনে ৩ 

র/গিণী সর ফরদ।,ঃতাল ঢমাতেতালা" 

(আর কেন আমায় রাজ। ধল ) মধুক|ণ 
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দিন গত তোর দেখন। গণণে। 

র'লে বসে, জেনে শুনে কেমনে । 

একবার ভাকরে মন রাধারমণে | ১ 

আশি লক্ষ জন্ম[ভ্তরে মানব জন্ম পাই । 

না ভজে গোবিন্দহুপদ ভেলায়ে হারাই । 

গর্ভবাসে ছিলে যখন, কাতরে!করিতে রোদন, 

কি বলেছ কৃষ্খ লদন, জেবেদন পড়েকিমনে। ২ 

কুমঙ্গে কুরঙ্গে বথ। কাটাইলে কাল, 
গেলরে কাল এল এ কাল, দেখরে পরকাল, 

তরবি যদি ভব-সিন্ধু, ডাকবে একব।র দশিনবন্ধু, 

গোবিন্দ গোলক ইন্দ্র, ছেব্ন। ভারে শমমে 1 ৩ 

রাগিণী মঙ্গল ধিভান, ভ!দ তেওট 

(দাড়াও হরি এল্ গ্যারি ) স্থুকাণ। 

করি কি ধদ এল কাল। 

বিহীন জ্ঞান সাধন সম্বল বল । ১ 

আমিয়। এ ভবে, যজিলাম কুভাবে, 

ন। ভাবি মাধবে, ভ|বি জঞ্জাল । 

অনিত্য ধন আশায়, 

ত্যজি নিত্য ধন, যে ধরে গ্েবদ্ধন, 

লাধনণের ধন, 



৮৮ সঙ্গীতকুন্থুম । 

ন1 ভ]1বি সেটুধনে, মজিলা কুধ্যানে, 
এখনএড1কিছে নিধনে, কি হবে বল। ৩ 

প'ড়ে মায়া-ফ 1দে, বিষয় মদে, 

মভ লোভ মে।ছে মত্মর মদে, 

মাতি রঙ্গরসে, অবিদ্যা আবেশে, 

ভুলিলাম ভবেশের পদ কমল। ৪ 

ভাব কি আরে মন, হের, শিয়রে শমন, 

তোর সাক্ষ ভব ভ্রমণ, ভাব গম বামন। 

তবে হবে দমন, লখ্যমনী গমন, 

স্মর রাধারমণ, রূপঞ্যুগল | ৫ 

স--০)52(০- 

৯৫ নং । 

রাগিণী লুমূ্ুঝিবিট, শাল টিম! তেতাল]। 

(বল$কতারে কারাগারে আর কত দিন রৈতে হবে) মধুকাখ। 

আর কি আশে স্ুখবাসে, আছরে মন এ সংসারে । 

শাস্তি সুখ মেলেনারে না ভজিলে মার।ৎস।রে । ১ 

__ পালিতে আত্ম পরিজন, করেছত অর্থ অর্জন, 
কখন কি তৃপ্তি সাধন; হয়েছে তব অন্তরে । ২ 

দার! স্থুত লাগি বৃথা মুগ্ধ হলে মন, 
নহে কেহ ব্র্মভাগী লইলে শমন । 

ভূলিলে হেরি যে মুখে, সে অনল দিবে মুখে, 

তবে কি সুখে কোন্ মুখে, আপন আপন-বল তারে। ৩ 



ই্গীতকুল্থম | ৮৯ 

গিটেন! ধনাশ। তৃষ' দেখ বিচারি, 
তাই বলি ভবন ছাড়ি হও বনচারী, 

কি জুখ নিধালে বালে, ভ্রম রাম তীর্থবাসে, 

ভ|লবান পীতবালে, কৃতিবাস বাসে ধারে। ৪ 

৯৬ নং । 

রাগিশী ঝিঝিট, তাল মধ্যমান টেকা ॥ 

(দে হাটে যে সুতে। ভবের হাটে পাওয়। ভার ) মধুকাণ । 

ভাবরে ভগবান, ৮ তল নাহি পরিজআাণ । 

ভ।ই বন্ধু দার! সুও, *চহসঙ্গেযাষেনাত, 

সে বড় দুর্গম পথ, যাতে করিবে প্রয়াণ । ১ 
পরমার্থ ত্যজিয়ে অনর্থ ঘটালি, 

স্বথ। অর্থ তরে তোর এ জীণন গোয়্ালি, 

এ অর্থ না সঙ্গে যাবে, য। উপার্জন কলে ভবে, 

গুরে, হরিনাম লওরে তবে, যাহে পাবে ত্রাণ । ২ 

অসার সংসারে মজে অস্ভের সহায়, 

শ্রীহরি পদ হায় কি বিপদ, ভূলে রলে হান, 

নম তোর নিকট মরণ, ম্মর মদ। সে শ্যাম বরণ, 

ভেবে! রাধাকৃষ্ চরণ, যাধে যবে প্রাণ । 

শ্প”০5()2০-্০ 

(১২) 



৯৪ মঙ্গীতকুসমুষ | 

৯৭ নহ। 

রাগিণী বিঝিট, তাল মধামান ঠেকা। 

(হায় কি ভাব ব্রজের ভাব) এ 

দিন গত, তবুত, আমি হরি লা স্মরি। 

যখন শমন ধরিবে কেশে, বলরে ত্রাণ পাবি কিসে, 
ড[/করে একবার হৃধীকেশে, ভব-কাগুারী | ১ 

অস্তকালে অন্তর্জলে মেলি বন্ধুগণ, 

শুনাবে নাম বলে কিরে করিবিনা স্মরণ, 

তখন তোর এ পাপের ভরে, 
এ পাপ শ্রবণ-বিবরে, হরিনাম পশিবে নারে, 

দেখ্ন] বিচারি (২ 

বশ না হ'লে রমনা সে কৃষ্ণ-নামষে, 

কেমনে লইবে সে নাম রাম পরিণামে, 
তাই তোয় সাপ্িতে বলি, সদা রাধাকৃষ্ণ বুলি, 

(যাহে) ছিন্ন মুণ্ড রম রাম বলি, 

তরণী যায় তরি। ও 

ভিত 0 2 ৩) “সম 

৯৮ নৃহ। 

রাগিণী পরজ বাহার, তাল ঠেক!। 

(কে আলি আমার রতনমণি, বল হরেরুষঃ 
হরে হরে ) মধুকাণ। 

ডাক হরেক ত্বর। করি, হায় কি করি। 

ওরে মত্ত মন করি, 
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বৃখ! কাজ ত্যজে ভজ, ষে বধে কুনলয় করী। ১ 
শিশু যে নাম স্মরণে, বাচিল জীবনে বনে, 

ভাব মে পতিত পাবনে; মদাপুত চিত করি । 

শৈশবে শিশুর সঙ্গে, খেলায় গত দিন, 
যুব কালে হইলে সে ইন্দ্রিয় অধীন, 

স্থবিরে বৃথ। কি কর, যদ হরিনাম না কর, 

দিবাকর-সৃত কর, বধিবে বল কি করি। ৩. 

পাপ নাশ আশে ম্মর শ্যাম বরণে, 

সতত গ্রণতহরে, হরি-চরণে, 

হরি রূপ হের নয়নে, ভরিনাম শুন শ্রবাণে, 

মজ র|ম হরি-গ!নে। যাহে ভবে যাবে তরি। ৪ 

৯৯ নহ। 
রাগিণী ঝিঝিট, তাল মধ্যমন। 

(কোন্ গুণে অর কররে গুণ গুণ রে নিগুণ অলি) মধুকাণ। 

ভুলে র'লে শ্রীহরি সাধন, ওরে ভ্রান্ত মন। 

সম্মুখে হের শঙ্কট নিকটে বিকট শমন। ১ 
ত্যজে বিষয় বামনা, কর হরি উপাসনা, 

রলন। পূরাও বামন], সদ। বল রাধারমণ | ২ 

শ্ীহরি-ভজনঃহীনে মুকতি নাঞ্গ।য়, 
তে কারণে যোগিগণে ভঙ্জে হরি পায়, 

নিরে|থ ইন্দ্রিয় গ্রাম, গ্রণবে কর প্রাণায়াম, 
চিন্ত রূপ রাধা শ্যাম,.তবে হবে শমন দমন। ৩ 



৯২ লঙ্লিতকুত্ষ । 

সাধিতে অগ্তাঙ্গ যোগ শক্তি যদি নাই, 
তবে রাম অবিরাম,ভাবরে কানাই, 

বল হরে ক্লঞচ হরে, নামে কলি-কলুষ হরে, 
হরি নাম বিনা পারে, কে পারে করিতে গমন । ৪ 

১০০ হাহ, | 

রাগিণী পরজ বাহার, তাল টিমা তেতাল। ॥ 

(গঙ্গাতে কি পায়) মধুকাণ । 

আমার হবেকিমে দিন। 

এবে তাই ভাবি প্রতি দিন ॥ 
দয়! করি দ্বীনবন্ধু, তারিবেন এ দ্ীন। ১ 

করি কত পাপ!চরণ, করি না হরি লাম স্মরণ, 

পাবেকিজ্াণ এ অশরণ, হরি-ভক্তি হীন । ২ 

ভব রঙ্গ সঙ্গ কালে গ্রামিলে কালে, 

এ পাপাঙ্গে কি ভ্রিভঙ্গ করিবেন কোলে, 

অধ্ধ অঙ্গ গঙ্গা জলে, অদ্ধ অঙ্গ ধরাতলে, 

রবে কি হবে যে কালে, পাঁচে পাচ লীন । ৬ 

অস্ভে পদ প্রান্তে মম মত্ত যেন রয়, 

প্রাণাস্তে কৃতাস্ত পুরে না হেরি নিরয়, 

রামের দেহাস্ত দিবে, হরি হৃদয়ে উদ্দিবে, 
আখ সেরূপ নিরখিবে, হব স্বরূপে বিলীন । ৪ 



লঙ্গিতকুন্ুম ৯৩ 

১০১ লহ । 

 ব্লাগিণী ঝিঝিট, তাল মধ্যমান। 

(কেন প্যারি মালা গাঁখ আর ) মধুকাণ। 

শ্যাম। শামে গ্রভেদ ভেব ন।। 

বিচারি দেখ না ॥ 

এ্ন্কই বীজ মন্ত্রে, সবে করে উভে আরাধন1। ১ 

কাল। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, কালী রয় ত্রিভঙ্গ ঠামে, 
বক্র কাল বুঝ ওই ক্রমে, 
কর ওরূপ সাধনা । ২ 

কাল। বনমালী কালী মুণ্ড-মালিনী, 

বশী মুগ্ধকরী আস ভীতি দায়িনী, 

প্রেমে হয় শরণাগত, ভয়ে হয় পদে পতিত, 

কাল। কালী এক রূপেত, পুজে ব্রজে ব্রজাঙ্গনা । ৩ 

তবে কেন নেড়ানেড়ী হইয়ে ভ্রান্ত, 

করে বড় বাড়াবাড়ি গা বুঝে অস্ত, 

চায় ন। কালীর চরণ পানে, কালি-পদ1স্থত পানে, 

_ বিরত কালীর ধ্যানে, কেনে এ বিড়ম্বনা 1 ৪ 

নাশ দ্বিপা হর ক্ষুধা রূপ-স্ধা পানে, 

সদস্তরে এঁক্য করে, বশী কপাণে, 

জিজগত পিতা শ্যাষেরে, জগদন্য। শ্যামা.ম।রে, 

স্মরি তরে মরা মরে, রাম তুমি কেন স্মরণ । ৫ 

হারার (টে রাজারা 



০১৪ সঙ্গীতকুস্থম | 

ৃ ১০২ নহ। 

র।গিণী মঙ্গল বিভাস, তাল তেওট ! 

(রড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ। 

লয় শমনে যাই কোথ।। 

দার। পুত্র পরিজন, ত্যজিয়ে হেখা। ১ 

দিবস শর্ববরী, বৃথ। কাজে ফিরি, 

আজ অন্ুতাপে মরিঃ মনে পাই ব্যথ। | ২ 
আমি কল্য-ভূমে, কন্য় না করি, 

মজিয়ে সহসারে হরি না স্মরি, 

মরে নিতি নরে, সতত তা হেরে, 

তবু ভাবিনি অভ্তরে এ “দহ বৃ । ৩ 
লভিঃনরশ্ুজন্ম, জীনে ঘ। দুল ভি, 

বিফলে কাটালেম হে রাধ।বলপ ভ, 

তব,কুপ। বিনেহনিস্তাল দেখিনে, 

রাম শুনেনি শ্রবণে, শ্ীহরি কথ ৪ 

১০৬ না, ॥ 

র।গিণীপঅ।লিয়।, তাল একতালা । 

(গেলরে দিন গেল একাস্ত ) দাশরধ্থী। 

এলোরে ওই এল কৃতাস্ত, 
হে মানস তব দিবস অস্ত, 

কাটালিদিনত, হহইয়ে ভ্রান্ত, 
একাস্ত অন্তরে ভজ শ্রীকান্ত । ১ 



সঙ্গীতকুন্ম । ৯৫ 

বৃথ। কেন মন বমি কাল হর, 

হে নেত্র ভ্রিনেত্র-বাঞ্িত-ধন, হের, 

শুন কষ্জ নাম শ্রুতি সুখকর, 

কররে রসনা কমলাকাস্ত ॥ ২ 

কৃষ্ণ দরশনে চলরে চরণ, 

কর কর হরি ধাম বিলেপন,; 

কর রাম, কৃষ্জ কথ। আলাপন, 

ভাব ভব-ভাব্য ধন অনস্ত। ৩ 

১০৪ নহ। 

রাগিশী ইমন, তাল কাওয়ালী। 

(কিনে চলে বল হিমাচলে চল) দাশরথী। 

করি কি এখন বল বল মন। 

কঞ্চনাম কৈতে কফে কণ্ঠে করে আক্রমণ । ১ 

বাল্য যুবা বৃদ্ধ কাল, গতরে আগত কাল, 

ন। ভাবিলি পর কাল, 

কাল কায় কাল দমন। ২ 

ঘুচ!রে মনের ধ1ধা, ছাড়রে সংসার বাঁধা, 

ভাব রামজয় সদ। শারাধ। রাধারমণ । ৩ 



৯৬ লঙ্গীতকুুম ॥ 

১০৫ নহ। 

রাগিণী ইমন, তাল কাওয়ালী। 

(ত্রাণ কর তার! ভ্রিনয়নী ) দশরথী ॥ 
দিন গত রত রলি ব্যসনে। (রে মন) 
সে অনস্ত আসনে, দেখ্লিন। হৃদাসনে, 

কেমনে পাবি ত্রণ শমন শ।সনে, 
ন1 মেলিলি জ্ঞান-ত্বাখি অচুযুত দরশনে, 

মত অশন বসনে। ১ 

তারণ কারণ হরি চরণ ভজন, 

পূজন ন্মরণ মনন বিহীন নিধিধ্যায়নে, € তুমি ) 
শ্রীহরি প্রসঙ্গ, হীন সাধু সঙ্গ, 

কুসঙ্গে কাটালে দিনে, এ ভব অপার, 

হইবে যদি পার, মজ রাম হরি চরণে । ২ 

১০৬ নহু। 

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল এক্তাল। । 

€শ্রিচরণে ভার একবার ) দাশরখী । 

মন তোর গত দিন, 

এক দিন, না ভাধিলে ভবরাণী। 

কিসে তরি, চরণ তরী, 

নাহি দিলে, দ্রীনতারিণী । ১ 

মরি যে পায়, মুকতি পায়, 
ভাহার কৃপায়, পাপী প্রাণী । 



লঙ্গীতকুদ্থম।.. .. ৯৭ 

যার! ম্মরে, ভক্তি ভরে, তার! তরে, হ'য়ে জ্ঞানী । ৯ 

কি ম্মরণ, কি মনন, কিন্ব। ভজন পুন, 

নাহি কোন আয়েজন, কি সে তরিবে না জানি । 

ভক্তি করি, লেমস্করী ম্মর, করি জোড় গাণি। 

তবে দু্তার, ভবে নিম্তার, করিবেন ম] নিস্তারিণী। ৩ 

পিত। ঘ।র ম্বত্যুপ্রীয়, মাতা জয়হুর্গ| হয়, 

তার কিরে কালে ভয়, মাত মহাকাল রমণী । 

রে কুলাঙ্গার, মায়ের আগর, পাবি আবার, ভাগ্য মনি, 

রাম প্মর, সদ! ম্মর হর-হর বিহারিনী। ৪ . 

১০৭ নং । 

রাগিব স্থুরট মল্লার, তাল আড়কাওয়ালী। 

(নম্বর ও রূপ কমলাখি) দাশরথী। 

মন রে কুপথে রবি কত দিন। 

কামদি অধীন, হয়ে গত দিন, 

তুই দীনবন্ধু হরি পদে, না জিলি কোন দিন। ১ 

গুন্লিন। হরি-গুসঙ্গ, কিনে স্বজন সঙ্গ, 

ভব রঙ্গ সাঙ্গ হতে কদিন? 

কষ না বলে রসনায়, কাট|লি দিন কুবামনায়, 

হরির লাধনায় হলি উদ্বানীন। 

রথ! অনু দিন, হলো আয়ু হীন, 

তুই না ভাবিলি পরিণামে নিরয়ে হবি বিলীন । ২ 

(১৩) 



৯৮ লঙ্গীতকুদুম 

না করিলি আরাধন, গুরু দত্ত মছাধন, 

নিধন সাধন হবে যে দ্িন। 

কি ধন লইয়! সাথে, ভব পারাবার পথে, 
যাবি তা ত ভাবিলিনে এক দিন। 

কুসঙ্গে ভ্রমণ, ত্যজে ভজ মন, 
সেই শমন দমন রাধারমণে) রাম মতি হীন । ৩ 

১০৮ তাহ । 

রাগিণী খান্বাজ, তাল একতা ল।। 

(গ্রাণত অন্ত হল আজ আমার ) দাশরথী। 

দিনত অন্ত ভাক এ লময়, কালী মায়। 

পরিহরি তোর অস্তর কালিমায়। ১ 

বিলামে বাসনা বাড়ে, দেখ ঘযযাতি উপমায়। 

(যন) ভ্যাজিয়ে বিষয় বামন, 

স্মর শবামনা শ্য।মায় ।২ 

'কত্তি-কফলে মুকতি ফলে কি ফল বিফল জ্ঞান গরিমায়। 

কালী চরণে মজ রাম পুজ মুক্তকেশী ম।র গ্রতিমায়। ৩ 
স৮০)82(০-- 

১০৯ নৎ॥ 

রাগিণী স্থরট বাজয়জয়ন্তী, তাল ঝ।পতাল। 
(অম মানস সদা ভজ, ছ্বিজ চরণ পদ্কজ ) দাশরথী। 

মজরে মন, ঘন ঘন-বরণ চরণ রজে। 

কি বিপদ, হরি পদ, ভুলিলে বিষয়ে মজে । ১ 



সঙ্গীতকুত্য । ৯৯ 

বিরিঞ্চি শিব বাদব, সেবে সবে যে কেশব; 

মন কেন বিষয়ামব, সেব*কেশব-পদ ত্যজে। ২ 

কত করুণা তাঁর কাতরে, একবার ভবি অন্তরে, 

অশেষ পাতকী তরে, তোর দিন যায় কুকাজে। 

তুচ্ছ করি রূপা মোণ!, কর হুরি উপাসনা, 
ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, রাম তররে তারে ভন্জে । ৩. 

১১০ নহ। 

রাগিবী ললিত). তাল কাওয়ালী । 

( গ্রাণ কি ঠাণ্ডা মণ্ডায় হায়রে ) 

কুষ্ণে ভাক মন দিন যেযায় রে। 

কাটালি দিবস নিশি অসার কথায় রে। ৯. 

হরি-মন্দিরে কভু শির না নোয়াইলি, 

মেলাম করিয়। সুধু জীবন গেৌঁ।য়াইলি, 

পরিহরি হরি-পদ, সম্পদ ভাবিনি, 

মজিলে আপনি আর মজালে আমায় রে। ২ 

কশ্ম-ফলে" কন্ম-ক্ষেত্রে আদিলে এবার” 

ভুলিলে ফেমনে হবে পার ভব গারাবার, 

অপরাহু তব তবু পাপে গতি অনিবার, 

পরণাম ভেবে রাম ম্মর শ্যাম কায় রে। ৩ 



১০৩ সঙ্গীতকুস্ম । 

১১১ লহ । 

রাগিশী জঙ্গলা, তাল ঠতরী। . 
( অভিমানে গেলরে তোর দিবা রজনী) স্থরে। 

দিনে দিনে দিন গত কি ভাব রে মন, 
এখনো স্থুপথে যাও চাও শিয়রে শন । ১ 

কুকাজে কাটালে কাল, ন। ভাবিলে পরকাল, 

এবে যর্দি চাও ভাল, স্মররে রাধারমণ | ২ 

সুখ দুঃখ এ শরীরে ভুগেছত বারে বারে, 
আর কি স্থুখ-সৎসারে, রাম কর তীর্থ গমন। ৩ 

১১২ নহ। 

বিদায়। 
সা ০ 2()2 শি 

রাগিণী ললিত, তাল আড়া। 

বিদায় হলাম বঙ্গ-বাসি, অলি এ জনমের ভরে । 

বাসে বাসে নাই বাপন। যাব স্ুরধুনী-তীরে | ১ 
পালিয়াছ নরাধমে, ভুলিব ন1] কোন ক্রমে, 

খণী রলাম এ জনমে, স্মরিব জীবন ভরে । ২ 

জানিনে জয়ছুর্গ। মায়ে, গ্রসবিয়ে মা আমায়ে, 
পি পিত। স্বতুঞ্জয়ে, ধায় লোকাস্তরে ৷ 

ছাদ বৎসরে আম, গাঙ্গোল জনম ভূমি, 

ঘ্যজে ভ্ুখার্ণব গামী, হ'লাম হারায়ে পিতারে । ৩ 



সঙ্গীতকুন্ম । ১৯১ 

কেবা গুনিবে শ্রবণে, যে দুখ গেয়ে জীবনে, 
রয়েছি নানা ভবনে, অশন তরে, 

বোয়ালিয়া আমি পরে, মেবি বনু নরবরে, 
রাম ক্লাস্ত কলেবরে, মেল!নি মাগে কাতরে। | 





| চরম-প্রার্থনা। 
স্”০)22(-- 

অধযোধ্য।, মধুর, মায়া, হেরিঘার) কাশীধাষ । 

কুরুক্ষেত্র, বিন্ধ্যাচল, বৈদ্যন।থ, ব্রজগ্রাম ॥ ১ 

গিরিরাজ গোবধ্ধন, প্রয়াগ; পুক্ষর, আর । 

গায়ক্ষেত্র মনোহর, মনে হেরি অনিবার ॥ ২ 

পাতত-পাবনী-গঙ্গ।, পুপ্যতোয়। সরম্বতী। 
সরষূঃ যমুনা, ফন্ত, হয় যেন সদা স্মৃতি ॥ ৩ 

কাম।ক্ষ্যা, চক্দ্রশেখর, পুরী দ্বরাবতী, পুরী ॥ 
মনোরথ;__- গোদাবরী,.নশ্মদা, কাবেরী হেরি ॥ ৪ 

সাঙ্গ যবে হবে ভব-রঙ্গ ভূমে সাট্য গীত $ 
চিত্তে যেন মুর্তি হেরি, হয় নেত্র নিযিলিত ॥ ৫ 

পিত1! মম ম্বত্যুর্তয়, জয়দুর্গা জননীর । 
পাদপদ্ম স্মরি যেন, বহে অন্ত আখি-নীর ॥ ৬ 

চরযে পরম পদে, এই ভিক্ষা ভগঘান । 

পুত গঙ্গা-তীরে নীরে যায় যেন মম প্রাণ ॥ ৭ 

বলিতে বলিতে মুখে, হরেকুঞ্জ হরিনাষ । 

হে ত্রিভঙ্গ ! এপাপাঙ্গ অন্তে যেন ত্যজে রম ॥ ৮ 
চৈত্র, ১০।১২।১৩০০। 



১০৪ সঙ্গীতকুস্থম | 

প্রিপ্ট।র শ্রীযুক্ত মুর।রিমোহন বিশ্বাসের, 
প্রতি আশীর্বাদ । 

বোয়ালিয়] ধন্মীসভ1 বিদিত ভারতে ! 
জ্ঞান-দ।ন করে নরে বেদ বিধি মতে ॥ ১ 

আছয়ে তমোত্ব-যন্ত্র তাহার অধীন। 
তায় তুমি কৃতকণ্ম প্রিশ্ট।র গ্রবীণ ॥ ২ 

আঠাশ বৎসর ব্যাপী আছ এ সভায় । 
কাধ্য কুশলতা গুণে তোষিছ সবায় ॥ ৩ 

বড় ভালবামি তোমা “ মুর।রিমোহুন ৮। 

যতনে সঙ্গীত মম করেছ মুদ্রণ ॥ ৪ 

পুরস্কার রূপে আর কি দিব গ্রসাদ। 

বেঁচে থাক সুখে সদ করি আশীর্বাদ ॥ ৫ 

পরিণামে যেন হরিনাম করি মার । 

হও পার এ অপার ভব পার।বার ॥ ৬ 

পুজ্যপাদ ঠাকুর গ্রন্থকারের প্রতি । 
যে রতু দিলেন প্রভু £ অমুল্য রতন! 
হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়ে যতন ॥ ১ 
পরক।লে এই রত্তে ক!টাইব কাল। 
ইহকালে নহি ভরি যম মহাক!ল ॥ ২ 
কাল জয় পরাজয়, রামজয় নামে । 
নাহি ভরি যমে প্রভু ! আছ বক্ষ-পামে ॥ ৩ 
এই বাঞ্ছ। কল্পতরু। মম আকিঞ্চন। 
জীবনস্তে গ্ুভু ষেন পাই শ্রীচরণ ॥ ৪ 



পরিশিষ্ট । 
গ্রই পুভ্তক মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত গিরিশচত্র 

লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম, তিনি পুস্তক সম্মন্ধে 

ঘাহা যাহ। বলিয়াছেন, তাহ। এই পুস্তকের প্রথমে মুদ্রে।ক্কিত 
হইল । তাহার উপদেশ অনুসারে মোকদ্দমা! মৎক্রান্ত একী 

গান পরে রচন। করিয়] ছিলাম | তাছ। ও পুজোপলক্ষে 

দেবীর স্ততি ও কঠালের একটী গান নিগ্ে দেওয়া গেল। 

আলেয়।। 

৪০ নং গানের পূর্বে গেয় । 

ব্রঙ্মাময়ি পরাতপরে, আজ সন্ঘৎসর পরে 

পাপপুরে আইলা জননি। 
পুরাতে দামের আশা, হৃদাবামে কর বাসা, 

এই ভিক্ষা! যোগেক্দ্র ঘরণি। ১ 

কি দিয়ে পুজিব তোম।, সকলিত তোমার মা; 
তুমি ত্রিজগত গ্রমবিনী। 

নাহি কোন উৎযোগ, কি দিয়ে তোমার ভোগ, 
দিব গোনা নগেন্দ্র নন্দিনি। ২ 

চাও ভাক্ত তাও নাই, পদে নকল জানাই, 
হুর শক্তি মোরে ভর্তি দেহ । 

ভক্তিতে ভাকিলে তোরে, অশেষ পাতিকী তরে, 

শিব বাক্যে নাহছিক লন্দেহ। ৩ 

(১৪) 



১০৩ পরিশিঃ ! 

লও মা দামের পুজ1, জগদ্ধাত্রী দশভুজা, 

দয় করি রামের আবাসে। 

মঙ্জে অসার সম্পদে, ন। ভাবিনু তব পদে, 

অন্তে পদে স্থান দিও দাসে। ৪ 

. বাগিণী যোগিয়া, তাল রূপক । 

( কুবুজা স্থন্দরী, পরমামুন্দরী ) গানের সুরে । 

দেখি ষে পবাকার, দুখে যে শবাকার, বদনে হাহ।ক।র, 
সদনে রোদন ধ্বনি । 

অ।দালত আফিসে, জ্বালায় কোটফিমে, পরাণে মারে পিষে, 

রাজ। গ্রজা দীন ধনী। ১ 

আর উন্দীল আর বারিগ্রার প্লীভারে, 
ইসাদে, বিষ|দে বাদী অথব! আসামী ভরে, 

বেচে ঘটি বাটি বাটী তোধিতে মরমে মরে, 
চরমে দীনত। ফল হার জিতে সম শুনি । ২ 

ছকুমের দামে, কখ! কথায় এফি্ডেবিটে, 

ম৷মল। মকুপী ফিমে ছুখির বিকায় ভিটে, 

ধনী হয় দীনপ্রায় নাচার মুজুর মুটে, 

ক্কিআচার ! এ বিচার দীনৈ কিসে.লয় কিনি। ৩ 



পরিশি ৰা ১৩৯ 

কাঠালের গান। 

র।গিণী ললিত, তাল একতাল। । 

(গোলালুর তুলনা জগতে মিলে না, এমন তরকারী 
না দেখি নয়নে) গানের স্বরে । মতিলাল রায়॥ 

কাঠালের গুণ, বর্ণিতে দিগ্ডণ, বেগে যে আগুণ, 
জ্বলে জঠরে। | 

ষ।র কচি কালে, ভাজ, ঝেল, অন্বলে, খায়রে কলে, ' 

পরমাদরে | ১ 

পাকা দেখে লোকে হয় বড সস্ভোষ, 
দিয়াছেন বিধি দুই রকম কোষ, 
এক রসে ভরা, পানে পরিতোষ, 

গ্রণে হয়ংরে । 

আর, খাজায় মজা ল।গে দিলে অগরে। ২ 

খে!স। ত্যজি বিচি কাটি কুচি করি, 
মিশালে রসাল হয় তরকারী, 

মীন শিশুস্নে বনে স্ুচচ্চড়ী, মজাদাররে, 
খেলে, ভজ। পোড়া সুধা ক্ষরে ক্ষুধা হরে। ৩ 

সিন্দুক, আলম!রী, টেবিল কবাটে, 
চেয়ার চকিতে পিড় কিন্ব। খাটে, 

চারু কারু কাজ কাঠে কত খাটে, মনোহর রে। 
অ।র, ভব কত পীড়া পাতায় সারে। ৪ 



১ শা যরিশিই ও 

যে দেশে বিরাজ করেছেন কানাই, এ 
কাঁঠালের কিন্তু জন্ম সেখা নাই, 

ৃধু বঙ্গদেশ মাঝে দেখ্তে পাই, ভাব তাইরে। 
বিধি বাম কেন রাম কঁ(ঠালোপরে । ৫ 

নাটোরে, গাঙ্গল শ্রাম, আত্রেয়ীর কুলে, 
জন্মভূমি, জন্মদ1ত। ছিজ মহামতি 
স্বত্যুঞ্জয় নামে, মাতা জয়তুর্গা দেবী । 

দশ মাস বয়ওক্রম যবে অভাগার, 
তেয়াশি আমায় মাতা গেল। পরলো কে 

অকালে, জনক ত্যজে ঘ্াদশ বতসরে। 
অসহায় রামজয় সেই দিন হতে, 
ছুখময় জীবন যাপিল এ জগতে ॥ 
শুন হে পাঠকবর, তিলেক দ্াড়ায়ে, 
নহে দিন দূর যেতে যাতনা এড়ায়ে । 

চিতার উপরে ইছা কাঠের ফলকে, 
্নবে যবে নিরখিবে দুখে বা পুলোকে। 

সমাগু । 








